
 

ZARZĄDZENIE NR 0050.538.2023 

WÓJTA GMINY RADŁÓW  

z dnia 27 stycznia 2023 r.   

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,  

na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli  

prowadzonych przez Gminę Radłów 

 

             Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1  i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z 

późn. zm.) Wójt Gminy Radłów zarządza, co następuje: 

     § 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 

szkolny 2023/2024 oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

i uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów, 

określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom Publicznego Przedszkola w 

Kościeliskach i  Publicznego Przedszkola w  Sternalicach. 

   § 3. Niezwłocznie po podpisaniu zarządzenia, stosownie do wymogu 

wynikającego z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe, 

podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Radłów oraz tablicy ogłoszeń publicznych przedszkoli kryteria brane 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów 

możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określone w uchwale nr 

201/XXXI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia 

kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Radłów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 267). Treść ogłoszenia określa 

załącznik nr 2 do zarządzenia. 

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

          



Załącznik  

do Zarządzenia Nr 0050.538.2023  

Wójta Gminy Radłów 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego,  

w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 

oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym 

do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów 

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy                                   
w postępowaniu 
rekrutacyjnym  

Terminy                           
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego 
przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów 
warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 

od 20 lutego 
do 03 marca  

od 03 kwietnia 
do 06 kwietnia 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków i dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe 

od 06 marca 
do 10 marca 

od 11 kwietnia 
do 14 kwietnia 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną list kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

13 marca 17 kwietnia 
 

 

4. Potwierdzenie oświadczeniem  przez 
rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia 
dziecka do danego przedszkola 

od 14 marca 
do 17 marca 

od 18 kwietnia 
do 21 kwietnia 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną list kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

20 marca 24 kwietnia 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Nr 0050.538.2023  

Wójta Gminy Radłów 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 

 

OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY RADŁÓW 

 

I. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola składają na kolejny rok 

szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w 

terminie od 06 lutego do 10 lutego 2023 r.  

II. Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na 

zasadach określonych  w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

III. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsce                                

w przedszkolu. Rekrutacja skierowana jest do kandydatów zamieszkałych na terenie 

Gminy Radłów (art. 131. ust.1). Rodzice dziecka spoza Gminy Radłów będą mogli ubiegać 

się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola dopiero, gdy w publicznych 

przedszkolach pozostaną wolne miejsca po zakończeniu  postępowania rekrutacyjnego. 

IV. W procesie rekrutacji do przedszkoli biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

Rekrutacją są również objęte dzieci powyżej 6 roku życia, którym został na mocy ustawy 

odroczony obowiązek szkolny oraz dzieci, które ukończyły 2,5 roku wyłącznie na wolne 

miejsca. 

V. Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli na rok 2023/2024, odbywa się w 

terminach, ustalonych niniejszym zarządzeniem i obejmuje przedszkola: 

1) Publiczne Przedszkole w Kościeliskach; 

2) Publiczne Przedszkole w Sternalicach. 

 

VI. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryterium ustawowego  (art. 

131. ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) tj.: 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym 

przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie następujące kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria te mają jednakową wartość. 



W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym 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 tzw. kryteria samorządowe (art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe) zawarte 

w uchwale Nr 201/XXXI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 

określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Radłów (dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 267), która stanowi, że 

1) kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym – 20 pkt.; 

2) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w pełnym wymiarze 

czasu pracy, prowadzą własną firmę, gospodarstwo rolne, studiują lub uczą się w trybie 

dziennym - 15 pkt.; 

3)  kandydat mający rodzeństwo w tym samym przedszkolu – 10 pkt.; 

4) kandydat, który  jest  objęty opieką kuratora sądowego/asystenta rodziny  -  5 pkt. 

 

VII. Szczegółowe regulaminy rekrutacji, obowiązujące w poszczególnych przedszkolach 

oraz dokumenty, które należy przedłożyć, dostępne są w ww. placówkach.  

 


