
INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ 
UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, 
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GIZAŁKI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do 
przedszkola lub oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gizałki, przyjmowani 
są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność 
zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkoli lub oddziałów 
przedszkolnych.  

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola lub oddziałów 
przedszkolnych – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata,  
b) niepełnosprawność kandydata,  
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Każde z wymienionych kryteriów ma jednakową wartość. Do wniosku rodzice / prawni 
opiekunowie dołączają dokumenty określone w ustawie Prawo oświatowe, potwierdzające 
spełnienie ww. kryteriów. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria 
określone w Uchwale nr XXVIII/196/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 sierpnia 2021 r. 
w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów obowiązujących na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Gizałki.   

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na 
podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci 
zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal 
dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria 
określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XXVIII/195/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 
5 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem do 
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gizałki.  

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 
dyrektora placówki. 
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