
Nabór do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

prowadzonych przez miasto Sieradz 
na rok szkolny 2015/2016 

 
Prowadzenie publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest zadaniem własnym 
gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w sieradzkich przedszkolach/oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych adresowana jest w pierwszej kolejności do mieszkańców miasta 
Sieradza. 
 

 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. 

 Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o  zapisy ujęte w Rozdziale 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz w oparciu o Uchwałę Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w 
Sieradzu z dnia 29.12.2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których 
organem prowadzącym jest gmina miasto Sieradz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2015 r. poz. 84) 
oraz poniższe uregulowania. 

 Do przedszkola/oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a w uzasadnionych 
przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w placówce, również dzieci młodsze, jednak minimum 2,5-letnie. 

 Godziny pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i 
możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka 
ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci.  

 Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy samorządowe placówki przedszkolne, w 
których taka edukacja się odbywa, w preferowanej przez siebie kolejności. 

 Dane podawane są przez rodziców dobrowolnie. W przypadku nie podania informacji dotyczących 
poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. 

 
WAŻNE  POJĘCIA: 
 „przedszkole pierwszego wyboru” - tak określamy placówkę przedszkolną, do której rodzice chcą zapisać swoje 

dziecko w pierwszej kolejności 
 „Wniosek o przyjęcie dziecka do placówki przedszkolnej Samorządu Miasta Sieradza na rok szk. 2015/16” – to 

formularz podania do wypełnienia przez Rodziców przy zapisywaniu dziecka do placówki przedszkolnej 
 „orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” – jest to dokument wydany przez poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną i dotyczy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
 „rodzic” – ilekroć używa się tego sformułowania należy rozumieć przez nie także prawnego opiekuna 
 „rodzina wielodzietna” – rodzina wychowująca troje i więcej dzieci 
 „samotne wychowywanie dziecka” - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, 

wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba 
że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem 

 
TERMINARZ 

 12 II 2015 r. – 20 II 2015 r. – Przyjmowanie i wprowadzanie do systemu podań dzieci kontynuujących edukację 
przedszkolną w dotychczasowych placówkach 

 27 II 2015 r. -  Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych 

 02 III 2015 r. – 31 III 2015 r. – Nabór, rejestracja i weryfikacja Wniosków …. dzieci zapisywanych do placówki 
przedszkolnej po raz pierwszy lub zmieniających przedszkole 

 02 III 2015 r. – 10 IV 2015 r. – Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów 

 17 IV 2015 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w 
placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę - 
uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej. 

 20 IV 2015 r. – 30 IV 2015 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do przedszkola dziecka zakwalifikowanego 
do placówki w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Nie dokonanie potwierdzenia w 
tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 

 07 V 2015 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci 

 08 V 2015 r. – 28 VIII 2015 r. – Rekrutacja uzupełniająca 

 01 VI 2015 r. – 19 VI 2015 r. – Podpisywanie umów 



ETAPY  NABORU  I  REKRUTACJI 

A. Nabór dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce 

B. Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy oraz dzieci zmieniających 
przedszkole 

C. Nabór i rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego   

D. Rekrutacja uzupełniająca 

E. Nabór dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie 
zgłoszonych do rekrutacji w wyznaczonym terminie 

F. Nabór do przedszkola dzieci niebędących mieszkańcami miasta Sieradza 
 
 
A. Nabór dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce 

 
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli mają dzieci, które wraz z rodzicami / rodzicem zamieszkują na terenie 
Sieradza i aktualnie korzystają  z oferty przedszkola. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest złożenie w nim 
wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szk. 2015/16” . Druk „Deklaracji…”  
należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.  
 
W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których 
„Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szk. 2015/16” w formie papierowej z podpisem 
rodziców zostaną dostarczone do przedszkola, w terminie od 12 lutego 2015 r. do 20 lutego 2015r. 
 
 
B. Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy oraz dzieci zmieniających przedszkole 
 
Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest złożenie w „przedszkolu pierwszego wyboru" wypełnionego 
„Wniosku o przyjęcie dziecka do placówki przedszkolnej Samorządu Miasta Sieradza na rok szk. 2015/16”, 
zwanego dalej „Wnioskiem”. 
„Wniosek” można: 

1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców, 
http://sieradz.przedszkola.vnabor.pl 

wydrukować, podpisać i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru", 
 

2. w sytuacji braku możliwości dostępu do Portalu dla Rodziców i wydrukowania wniosku, można druk 
wniosku  otrzymać w każdym przedszkolu, wypełnić, podpisać i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru". 

 
Wypełniając „Wniosek" należy wskazać przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako 
„przedszkole pierwszego wyboru". Można dodatkowo wpisać dwa inne, które będą brane pod uwagę w 
przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru". Informacja o wszystkich 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych znajduje się  na Portalu dla Rodziców. 
 
W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których „Wniosek" zostanie wypełniony w wersji 
elektronicznej lub papierowej oraz dostarczony w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola 
pierwszego wyboru" w terminie od 02 marca 2015 r. (godz. 8.00) do 31 marca 2015 r. (godz. 15.00). 

Uwaga !!!  Prosimy bardzo dokładnie przeanalizować wprowadzane do systemu informacje ponieważ dane zawarte 
we „Wniosku” są podstawą do przygotowania umowy. „Wniosek” stanowi integralną część umowy. 

Dane zamieszczane we „Wniosku" dotyczą dwóch obszarów: 

 danych osobowych dziecka i rodziców, 

 kryteriów rekrutacji. 
 

 
 
 

http://sieradz.przedszkola.vnabor.pl/


Spełnienie kryterium automatycznego (dopuszczającego) stanowi podstawę uczestnictwa dziecka w rekrutacji. 
 

KRYTERIUM  DOPUSZCZAJĄCE 

1. dziecko wraz z rodzicami /rodzicem zamieszkuje na terenie Sieradza 

KRYTERIA  USTAWOWE 

1. dziecko pochodzi z wielodzietnej rodziny 

2. dziecko niepełnosprawne 

3. dziecko rodzica/rodziców niepełnosprawnych 

4.  dziecko, którego rodzeństwo jest niepełnosprawne 

5. samotne wychowywanie dziecka w rodzinie 

6. dziecko objęte pieczą zastępczą 

KRYTERIA  DODATKOWE* 

1. dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie dziennym lub dziecko rodzica samotnie 
wychowującego, który pracuje/studiuje w systemie dziennym 

2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do danej przedszkola 

3. dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki 

4. dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin 
5. dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych jako 

mieszkaniec miasta Sieradza 

* zaznaczenie odpowiedzi dotyczących kryteriów dodatkowych nie jest konieczne, ale może zwiększyć ilość 
zgromadzonych przez dziecko punktów decydujących o przyjęciu 
 
Sposób dokumentowania informacji zawartych we „Wniosku” 
 
Dla potwierdzenia spełniania kryterium dopuszczającego: 

 ad.1. – złożony wniosek z podpisem i zawierający klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń 
 

Dla potwierdzenia spełniania kryteriów ustawowych: 
 ad.1. - oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka, 
 ad.2., ad.3., ad.4. - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 

 ad.5. - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem, 

 ad.6. - dokument  poświadczający  objęcie  dziecka  pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 VI 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.); 

 
Dla potwierdzenia spełniania kryteriów dodatkowych: 

 ad.1. - zaświadczenia/zaświadczenie z zakładu pracy/uczelni o aktualnym zatrudnieniu, wydane nie 
wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku; 

 ad.2. - oświadczenie rodzica; 
 ad.3. - oświadczenie rodzica; 
 ad.4. - deklaracja rodzica we wniosku; 
 ad.5. - oświadczenie rodzica; 

 
Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy/a  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  
 
 
 
 



Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w 
oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się 
do Prezydenta Miasta Sieradza o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w 
terminie 14 dni.  
 
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta Sieradza korzysta z informacji, 
które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych 
w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu 
dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  
 
Na żądanie Prezydenta Miasta Sieradza, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do 
udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie 
informacje.  
 
Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Prezydent Miasta Sieradza może upoważnić Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek 
Dyrektora MOPS lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.  

 

Wagi punktowe obowiązujących kryteriów w procesie rekrutacji 

Dzieci do przedszkoli przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych 
kryteriów. 

L.p. Kryterium Punktacja 

KRYTERIA  USTAWOWE  

1. dziecko pochodzi z wielodzietnej rodziny 5 

2. dziecko niepełnosprawne 5 

3. dziecko rodzica/rodziców niepełnosprawnych 5 

4.  dziecko, którego rodzeństwo jest niepełnosprawne 5 

5. samotne wychowywanie dziecka 5 

6. dziecko objęte pieczą zastępczą 5 

KRYTERIA  DODATKOWE  

1. dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie dziennym lub dziecko 
rodzica samotnie wychowującego, który pracuje/studiuje w systemie dziennym 

1 

2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do danej przedszkola 1 

3. dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki 1 

4. dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin 1 

5. dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy od osób 
fizycznych jako mieszkaniec miasta Sieradza 

1 

Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych z uwzględnieniem kryteriów podstawowych, czyli na I etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe.  
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych z uwzględnieniem  kryteriów dodatkowych, czyli na II etapie 
postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsca dokonywany jest dobór kandydatów w sposób losowy. Losowania 
dokonuje komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzi przedstawiciel rodziców. 
 
Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa sposoby: 

 w „przedszkolu pierwszego wyboru” – lista dzieci zakwalifikowanych/przyjętych 
 logując się na stronie internetowej Portalu dla Rodziców 

 
 



C. Nabór i rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 
 
Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych będzie 
przeprowadzona poza systemem elektronicznego naboru, w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące 
organizowania kształcenia specjalnego. 
 
 
D. Rekrutacja uzupełniająca 

Przyjmowanie do przedszkoli dzieci, które nie uczestniczyły w procesie rekrutacji, może nastąpić tylko w przypadku 
wolnych miejsc, z uwzględnieniem prowadzonej przez dane przedszkole listy rezerwowej dzieci oczekujących na 
przyjęcie. Wnioski złożone przez rodziców po okresie rekrutacji, zostają przyjęte przez dyrektora, a dziecko 
umieszczone zostaje na kolejnym miejscu rezerwowej listy oczekujących, zgodnie ze spełnionymi kryteriami 
pierwszeństwa określonymi w cyt. uchwale. 

 

E. Nabór dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie zgłoszonych do 

naboru w wyznaczonym terminie 

 
Dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie zgłoszone do naboru w wyznaczonym 
terminie, przyjmowane są do przedszkoli poza systemem rekrutacji. 
Rodzice zobowiązani są złożyć wniosek w dowolnym przedszkolu gminy miasto Sieradz. 
Prezydent Miasta Sieradza wskazuje placówkę, w której dziecko będzie mogło realizować roczne obowiązkowe 
przygotowanie przedszkolne.  
 
F. Nabór do przedszkola dzieci niebędących mieszkańcami miasta Sieradza 
 
Dzieci, które nie są wraz z co najmniej jednym rodzicem mieszkańcem Sieradza, mogą być przyjęte do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej tylko: 

 w czasie rekrutacji uzupełniającej po 8 maja 2015 r., 

 w przypadku wolnych miejsc. 
 

W związku z tym po spełnieniu powyższych warunków rodzice są  zobowiązani do złożenia wypełnionego i 
podpisanego „Wniosku”  w przedszkolu, które wybierają dla swojego dziecka. Druk „Wniosku” można pobrać w 
danej placówce przedszkolnej. 
 
 
UWAGI: 

1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola rodzice zobowiązani są do zawarcia z dyrektorem 

umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola na dany rok szkolny. Podpisywanie umów następuje w 

miesiącu czerwcu danego roku. Nie podpisanie umowy przez rodziców dziecka we wskazanym terminie 

jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola, skreśleniem go z listy przyjętych i 

przyjęciem kolejnego dziecka z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w przedszkolu. 

2. Rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2009 r. chcący zapisać dziecko do przedszkola i posiadający 
stosowne dokumenty uprawniające do odroczenia obowiązku szkolnego, winni złożyć  „Wniosek" w dowolnej 
placówce przedszkolnej.  Organ prowadzący wskaże placówkę, do której dziecko będzie mogło uczęszczać. 

3. Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i z zachowaniem należytej staranności. 

 
 
Sieradz,2015-02-12 
 


