
 

REKRUTACJA 2021/2022 

kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych. 

Wójt Gminy Frysztak informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Frysztak w roku 

szkolnym 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz 

liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów. 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas I szkół podstawowych dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół na rok szkolny 2021/2022 odbywa się 

na zasadach, które zostały określone w: 

1) Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 

2) Uchwale NR xxv111/221/2017 RADY GMINY FRYSZTAK z dnia 21 marca 2017 r. w 

sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak 

3) Uchwale NR xxv111/222/2017 RADY GMINY FRYSZTAK z dnia 21 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak. 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W 

PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 

2021/2022 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, a 

rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 



Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie 

biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania 

rekrutacyjnego. 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 1 marca 

2019 r. Postępowanie prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna. Formularz wniosku będzie 

dostępny w siedzibie przedszkola. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego określono zarządzeniem nr V/216/2021 Wójta 

Gminy Frysztak z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w 

postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych 

dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym. 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW 

PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

l . W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Frysztak . 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w 

pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym 

w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: 

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. 

3. Kryteria xwmienione w pkt 2, mają jednakową wartość. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole (oddział przedszkolny) 



nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez Radę Gminy: 

a. kandydat, który obowiązany jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, 

ubiegający się o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego 

położonego w obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania kandydata — 20 pkt; 

b. kandydat, który ma prawo do korzystania z vwchowania przedszkolnego, 

ubiegający się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego położonego 

w obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania kandydata — 10 pkt; 

c. kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny 

opiekun samotnie wychowujący kandydata: pracują, uczą się w systemie 

dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą —5 pkt; 

d. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do wybranego przedszkola lub szkoły 

podstawowej — 2 pkt; 

e. kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu na co najmniej 

7 godzin dziennie — 2 pkt; 

f. kandydat, którego rodzina objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem 

asystenta rodziny — 1 pkt. 

5. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 4 są 

odpowiednio: 

a. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu, o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej lub o 

pobieraniu nauki w systemie dziennym; 

b. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa do 

wybranego przedszkola lub szkoły podstawowej; 

c. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanej liczbie godzin 

pobytu kandydata w przedszkolu/oddziale przedszkolnym; 

d. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o objęciu rodziny nadzorem 

kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 

6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Frysztak mogą być przyjmowani do 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, jeżeli 



po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane 

przedszkole, oddział dysponuje nadal wolnymi miejscami. 

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS 1 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na 

podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. 

2. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami 

tych szkół przyjmuje się, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące 

kryteria i odpowiadającą im punktację: 

 

Kryterium Punkty 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia 

I Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza 

już do danej szkoły 
20 pkt 

Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów o uczęszczaniu do danej 

szkoły podstawowej przez rodzeństwo 

kandydata 

2 

Kandydat, którego przynajmniej jeden z 

rodziców/prawnych opiekunów pracuje, 

prowadzi działalność gospodarczą w 

miejscowości należącej do obwodu danej 

szkoły 

15 pkt 

Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów o zatrudnieniu, 

prowadzeniu działalności gospodarcze 

3 

Kandydat, którego krewni wspierający 

rodziców/prawnych opiekunów w opiece 

nad kandydatem, mieszkają w obwodzie 

danej szkoły 

5 pkt 

Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów o miejscu zamieszkania 

krewnych wspierających rodziców w 

opiece nad kandydatem 

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego określono Zarządzeniem nr V/216/2021 Wójta 

Gminy Frysztak z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności 

w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 

2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów/ przedszkolnych oraz do 



publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Frysztak jest organem 

prowadzącym 

KRYTERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁOW SPORTOWYCH W 

SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

1. Do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, 

przyjmuje się kandydatów, którzy: 

a. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

b. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub 

oddziału; 

c. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych 

przez Polski Związek Sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest 

prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa 

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe: 

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. 

4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość. 

Informacji dodatkowych w sprawie rekrutacji udzielajq dyrektorzy poszczególnych szkół i 

przedszkoli oraz dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we 

Frysztaku, tel. 17-2777015, 17-2777922. 

Przedszkola i szkoły podstawowe: 



Lp. Szkoła Adres Tel 

 Szkoła Podstawowa Nr I im. Józefa 

Wybickiego we Frysztaku 

Ul Józefa Piętniewicza 7 

38-130 Frysztak 

Ol 7-2760072 

2 Szkoła Podstawowa w Cieszynie 

z oddziałem przedszkolnym 
Cieszyna 76 

38-125 Stępina 

017-2775039 

3 Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym z 

oddziałem przedszkolnym 
Glinik Górny 47 

38-131 Gogołów 

0 17-2778306 

4 Zespół Szkół w Lubli 

(szkoła podstawowa, przedszkole) 

Lubla 328 

38-130 Frysztak 
017-2778205 

5 Zespól Szkół w Gogołowie 

(szkoła podstawowa, przedszkole) 

Gogołów 3 1 6 38-

131 Gogołów 
017-2778301 

6 Zespół Szkół w Stępinie 

(szkoła podstawowa, przedszkole) 

Stępina 54 

38-125 Stępina Ol 7-2775805 

7 Przedszkole Publiczne nr I we Frysztaku Ul. Wybickiego 5 

38-130 Frysztak 

0 17-2777032 

 


