
Zarządzenie nr 03/2023 

Dyrektora Zespołu  Szkół w Cieszynie 

z dnia 18.01.2023 r. 

 w sprawie wprowadzenia  Regulaminu rekrutacji do Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola 

w Cieszynie na rok szkolny 2023/2024 i  powołania komisji rekrutacyjnej 

 

Na podstawie:  

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)  

2. Zarządzenia nr 03/2023 Wójta Gminy Sośnie dnia 16.01.2023 r. w sprawie ustalenia 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Sośnie.  

3. Uchwały nr XXXIX/302/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie 

ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla 

których gmina Sośnie jest organem prowadzącym  

 zarządza się co następuje: 

§ 1. 

       Wprowadza się Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola 

w Cieszynie na rok szkolny 2023/2024 (załącznik nr 1 do zarządzenia). 

 

§ 2. 

Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 

Publicznego Przedszkola w Cieszynie na rok szkolny 2023/2024, zwaną dalej Komisją – 

w składzie: 

 1) Dorota Wawrzyniak; 

 2) Anna Jankowiak; 

 3) Justyna Jakubowska 

  

§ 3. 

 

Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się Panią Dorotę Wawrzyniak. 



§ 4. 

 

Zadania Komisji określają art. 157 ust. 2 oraz art. 158 ust. 1–5 i 7 ustawy Prawo oświatowe. 

§ 5. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia 

postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024. 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie 

Barbara Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 03/2023 

 Dyrektora Zespołu  Szkół w Cieszynie 

z dnia 18.01.2023 r. 

 

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola 

w Cieszynie 

na rok szkolny 2023/2024 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)  

2. Zarządzenia nr 03/2023 Wójta Gminy Sośnie dnia 16.01.2023 r. w sprawie ustalenia 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Sośnie.  

3. Uchwała nr XXXIX/302/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie 

ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla 

których gmina Sośnie jest organem prowadzącym.  

 

Rozdział I 

Tok postępowania rekrutacyjnego 

§ 1. 

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:  

 

1) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu - ogłoszenie o rekrutacji dzieci do 

Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Cieszynie;  

2) przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Cieszynie 

na rok szkolny 2023/2043 (Załącznik nr 1);  

3) potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata woli przyjęcia do przedszkola 

(Załącznik nr 2);  

4) ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;  

5) podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do Zespołu Szkół 

Publicznego Przedszkola w Cieszynie na rok szkolny 2023/2024;  

6) rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej;  

7) zawarcie deklaracji z rodzicami.  

 



2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, ogłaszając 

rekrutację w następujących formach:  

 

1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców;  

2) na stronie internetowej Zespołu Szkół w Cieszynie;  

 

Rozdział II 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 

§ 2. 

 

1. Rekrutacja dzieci do Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Cieszynie odbywa się raz do 

roku.  

2. W przypadku zwolnienia miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola przyjmuje 

dzieci z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów.  

3. Rodzice dzieci/prawni opiekunowie dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola zapisują 

dziecko na dany rok szkolny (Załącznik nr 1), potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola 

(Załącznik nr 2).  

4. Rodzice dzieci/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola składają 

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Publicznym 

Przedszkolu w Cieszynie (Załącznik nr 3).  

5. Złożenie podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka wniosku o przyjęcie jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich 

przestrzegania.  

6. Potwierdzeniem uczęszczania dziecka do Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola 

w Cieszynie jest podpisanie deklaracji obowiązującej do 31 sierpnia każdego roku.  

7. Nie podpisanie deklaracji do 31 sierpnia jest równoznaczne z rezygnacją uczęszczania dziecka 

do przedszkola.  

8. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są 

przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora 

przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem.  

 

§ 3. 

1. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do przedszkola niż liczba miejsc Dyrektor 

Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Cieszynie powołuje Komisję Rekrutacyjną.  



2. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, liczba ta nie może być większa niż    

25.  

3. W przypadku złożenia wniosków o przyjęcie do przedszkola dzieci z Ukrainy, liczba dzieci 

w oddziale może być zwiększona o 3 takich dzieci, a liczba wszystkich dzieci w oddziale nie 

może wówczas przekraczać 28. 

 

Rozdział III 

Harmonogram rekrutacji 

§ 4. 

 

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego:  

Lp.  Etap rekrutacji  Termin postępowania 

rekrutacyjnego  

Termin 

postępowania 

uzupełniającego  

REKRUTACJA  

1.  Składanie przez rodziców/opiekunów 

prawnych deklaracji o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego w 

przedszkolu na rok szkolny 2023/2024 

 od 23 stycznia 2023 r. 

do 31 stycznia 2023 r. 

- 

2. Składanie wniosków o przyjęcie do 

przedszkoli i oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej wraz 

z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków 

 i kryteriów rekrutacji 

od 01 lutego 2023 r. do 

28 lutego 2023 r. 

godz. 15.00 

od  27 marca 2023 r. do 

31 marca 2023 r. godz. 

15.00 

3.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków i dokumentów, o których 

mowa w pkt. 2  

do 10 marca 2023 r.  do 07 kwietnia 2023 r.  

4.  Podanie do publicznej wiadomości 

przez Komisję Rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych.  

do 13 marca 2023 r.  

 godz. 13.00  

do 10 kwietnia 2023 r.  

 godz. 13.00  

5.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia do przedszkola w postaci 

pisemnego oświadczenia.  

od 13 marca 2023 r.  

do 20 marca 2023 r.  

 godz. 15.00  

od 10 kwietnia 2023 r.  

do 14 kwietnia 2023 r.  

 godz. 15.00  



5.  Podanie do publicznej wiadomości 

przez Komisję Rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych  

do 21 marca 2023 r.  

godz. 10:00  

do 17 kwietnia 2023 r.  

 godz. 10:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


