
NABÓR DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ZIELONA GÓRA   
NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 
zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 – tekst jednolity z późn. zm.)oraz ustawą z dnia                                
29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35)   

 

I. DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZYJMUJE SIĘ KANDYDATÓW 

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA  
 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym 

przedszkolu i oddziale przedszkolnych w szkole podstawowej. 

 

II. KRYTERIA PRZYJMOWANIA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  

 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

1)   wielodzietność rodziny kandydata – 100 pkt; 

2)   niepełnosprawność kandydata – 100 pkt; 

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt; 

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 100 pkt; 

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 100 pkt; 

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt; 

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt. 

Kryteria, wymienione powyżej mają jednakową wartość.   

 

Jeżeli rodzic kandydata lub kandydat spełnia kryteria wymienione powyżej, to do 

wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające stan faktyczny – tj. odpowiednio: 

 

1) WIELODZIETNOŚĆ KANDYDATA – oświadczenie o wielodzietności rodziny; 

2) NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ KANDYDATA – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie                                  

o 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.); 

 

3) NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JEDNEGO Z RODZICÓW KANDYDATA – 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.); 

 

4) NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ OBOJGA RODZICÓW KANDYDATA – 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.); 

 



5) NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RODZEŃSTWA KANDYDATA - orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub 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.); 

 

6) SAMOTNE WYCHOWYWANIE KANDYDATA W RODZINIE – 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;  

 

7) OBJĘCIE KANDYDATA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 323 – tekst jednolity z późn.zm.). 

 

DEFINICJE POJĘĆ: 
 
WIELODZIETNOŚĆ RODZINY – oznacza to rodzinę wychowującą 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. 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dany oddział 

przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący              

w uchwale nr X.45.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.  420): 

 

1) dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się 

również do pracującego zawodowo  lub uczącego się w trybie dziennym rodzica samotnie 

wychowującego dziecko -  20 punktów; 

 

2) dziecko jednego rodzica pracującego zawodowo lub uczącego się w trybie dziennym. Kryterium 

stosuje się do rodziców wspólnie wychowujących dziecko  -  10 punktów;  

 

3) dziecko posiadające rodzeństwo:  

a) kontynuujące edukację przedszkolną we wskazanym we wniosku publicznym przedszkolu, 

w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja, albo 

b) kontynuujące edukację w szkole lub innej jednostce oświatowej w zespole edukacyjnym, do 

którego należy publiczne przedszkole wskazane we wniosku, w roku szkolnym na który 

prowadzona jest rekrutacja, albo 

c) kontynuujące edukację w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny 

wskazany we wniosku, w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja - 7 punktów; 

 

4) dziecko posiadające rodzeństwo wspólnie ubiegające się o przyjęcie do tego samego publicznego 

przedszkola w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja - 6 punktów; 

 

5) dziecko kończące 4 lub 5 lat w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, które nie było 

wcześniej objęte edukacją przedszkolną -  5 punktów; 



6) dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów, 

ubiegające się o przyjęcie do publicznego przedszkola specjalizującego się w żywieniu dzieci                 

z alergiami - 2 punkty. (UWAGA! To kryterium ma zastosowanie wyłącznie w przypadku 

wskazania we wniosku Miejskiego Przedszkola nr 7 im. Jana Brzechwy przy ul. Moniuszki 

33 w Zielonej Górze, na podstawie uchwały nr XL/477/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 

29 maja 2001 r., w sprawie wprowadzenia odpowiedniego żywienia dla dzieci z alergią 

pokarmową w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Zielonej Górze). 

Punktacja będzie naliczana tylko w przypadku wyboru Miejskiego Przedszkola nr 7  

we wniosku! 

 

Spełnianie kryteriów, o których mowa powyżej w pkt 1 – 3 oraz 5 - 6 potwierdza się 

oświadczeniami złożonymi pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".  

 

 

III. INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE  JUŻ UCZĘSZCZAJĄ 

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁOW PRZEDSZKOLNYCH 

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

 
Dzieci już uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, których rodzice złożą deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego,                 

w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, nie biorą udziału 

w  rekrutacji.  

 

 

IV. ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE – INFORMACJA DLA 

RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH 

Zgodnie z art. 1 pkt. 2 lit. b i art. 12 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35) w zakresie art. 14 ust. 3 i 3a ustawy                 

o systemie oświaty z dniem 1 września 2016 r. - dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne 

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 

podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek, o którym mowa powyżej, 

rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.”  

Dzieci urodzone w roku 2010 mogą w roku szkolnym 2016/2017:  

1) kontynuować wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym                   

w szkole podstawowej, do którego zostały przyjęte, 

2) realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym            

w szkole podstawowej, 

3) rozpocząć realizację obowiązku szkolnego w klasie I szkoły podstawowej. 

 

Decyzja o wyborze jednej z w/w form kształcenia należy do rodziców dzieci 6-letnich. 

 

Rodzice dzieci 6-letnich, którzy chcą, aby ich dziecko: 

1) kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej, do którego obecnie uczęszcza, składają deklarację o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia 

postępowania rekrutacyjnego i nie biorą udziału w  rekrutacji, 



2) realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym            

w szkole podstawowej  wypełniają wniosek przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego 

(wskazując max. trzy oddziały przedszkolne od najbardziej do najmniej preferowanego)               

i składają wraz z załącznikami w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny wskazany jako placówka pierwszej preferencji. Wniosek bierze udział                   

w rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty. 

3) rozpoczęło naukę w klasie I szkoły podstawowej biorą udział w naborze do szkół 

podstawowych, który odbywa się wg innych kryteriów i w innych terminach. Więcej o naborze 

do szkół podstawowych można znaleźć na stronie internetowej Miasta Zielona Góra 

www.zielona-gora.pl w zakładce Nauka i oświata.  

 

UWAGA! 

 

Nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017 będą prowadziły wszystkie 

szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Zielona Góra  

 

V.  PRAWO DZIECI 4 i 5-LETNICH DO KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO 

 Prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 

w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego ma: 

 dziecko 4-letnie na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy                   

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 827 z późn. zm.) od dnia                     

1 września 2015 r., 

 dziecko 5-letnie na podstawie art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy                     

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35) od dnia                     

1 września 2016 r. 

Prawo, o którym wyżej mowa dziecko uzyskuje z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym kończy odpowiednio 4 i 5 lat. 

 
 
 

VI.    INFORMACJA DLA RODZICÓW ZGŁASZAJĄCYCH DZIECKO PO RAZ 
PIERWSZY DO PRZEDSZKOLA 

 
Dla ułatwienia rodzicom oraz usprawnienia procesu rekrutacji po raz kolejny w Zielonej Górze 

zostanie uruchomiony system elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli.  

Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci na rok szkolny 2016/2017, do przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej będą musieli wypełnić wniosek, który następnie należy złożyć, 

wraz z załącznikami, w przedszkolu lub szkole podstawowej, w której zorganizowany jest oddział 

przedszkolny, wskazanym jako placówka pierwszej preferencji. 

Rodzice, wypełniając wniosek mogą wskazać kilka (max. trzy) przedszkola/oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych, do których chcieliby zapisać dziecko, w kolejności od 

najbardziej do najmniej preferowanego. Wskazanie dwóch lub trzech preferencji zwiększy szansę 

dziecka na przyjęcie do którejś placówki. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami 

należy dostarczyć i złożyć tylko w przedszkolu/szkole podstawowej, w której zorganizowany 

jest oddział przedszkolny wskazanym w pierwszej preferencji  w terminie od 10 do 31 marca 

2016 r. Wniosek bierze udział w rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie                           

o systemie oświaty.  

 
 

http://www.zielona-gora.pl/


 

 

 

UWAGA! 

 

Miejskie Przedszkole nr 18 im. „Czekoladowe Przedszkole” w Zielonej Górze z siedzibą przy  

ul. Jana z Kolna 10, będzie prowadziło nabór na rok szkolny 2016/2017 wyłącznie dzieci                      

5-letnich (ur. w 2011 r.) i 6-letnich (ur. w 2010 r.) 

 

UWAGA! 

 

Oddziały przedszkolne we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych  

przez Miasto Zielona Góra będą prowadziły nabór na rok szkolny 2016/2017  

wyłącznie dzieci 6-letnich (ur. w 2010 r.) 

 

 

UWAGA! 

Wypełniony i podpisany wniosek należy bezwzględnie złożyć w placówce wskazanej                   

w pierwszej preferencji. Elektroniczny system NABORU nie posiada możliwości przekazywania 

wniosków za pomocą Internetu! 

 

UWAGA! 

Dokumenty, będące załącznikami do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej 

kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także             

w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.  

 

UWAGA! 

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U z 2016,  poz. 23 – tekst jednolity.) wniosek  pozostaje bez rozpatrzenia! gdy w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania wezwania nie zostaną usunięte wszelkie braki.  

 

UWAGA! 

Oświadczenia, będące załącznikami do wniosku, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

Ważne daty 

od 10 do 31 marca 2016 r. 
Przedszkola/oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 

przyjmują wnioski 

18 kwietnia 2016 r., godz. 12
00

 
Zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

od 18 kwietnia od godz. 12
00

 do 

22 kwietnia 2016 r. 

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

26 kwietnia 2016 r. godz. 12
00

 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

 


