Błędy popełnione podczas przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego mogą zaprowadzić dyrektor przedszkola przed sąd.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości – upewnij się, jakie rozwiązanie
będzie właściwe. W artykule odpowiadamy na 15 pytań dotyczących
rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na rok 2019/2020.

Zagwarantowanie miejsca w przedszkolu
Pytanie 1. Czy dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny ma zagwarantowane miejsce
w przedszkolu na kolejny rok?
Rodzice dziecka, któremu odroczono obowiązek szkolny powinni – w terminie 7 dni przed
rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego – przedłożyć deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Nieprzedłożenie deklaracji będzie skutkowało
koniecznością wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na ogólnych zasadach, tj. bez
zagwarantowania miejsca w tej placówce.
Z przepisów prawa oświatowego nie wynika, że dziecko, któremu dyrektor szkoły odroczył
obowiązek szkolny automatycznie będzie miało zagwarantowane miejsce w przedszkolu –
konieczne jest wywiązanie się przez rodziców z obowiązku złożenia deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w tej samej placówce.
Pytanie 2. Czy sześciolatki, których rodzice nie złożyli deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego, mają zagwarantowane miejsce w tej placówce?
Nie. Po odebraniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce
dyrektor określa liczbę wolnych miejsc i przyjmuje wnioski o przyjęcie. Jeżeli wniosków będzie
więcej niż wolnych miejsc – komisja rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne.
Rodzice, którzy nie złożyli deklaracji muszą liczyć się z tym, że dziecko nie zostanie przyjęte do
danej placówki na rok szkolny 2019/2020 (art. 153 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).
Pytanie 3. Czy dziecko zamieszkałe poza gminą, które rok temu zostało przyjęte do
przedszkola może kontynuować naukę w tym przedszkolu na podstawie deklaracji złożonej
przez rodziców?
Tak. Fakt, iż mieszka poza gminą nie powoduje utraty prawa do nauki w danym przedszkolu.
Prawo do kontynuowania nauki dotyczy wszystkich dzieci przyjętych do danego publicznego
przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej (art. 153 ust. 1
ustawy Prawo oświatowe).

Pierwszeństwo w dostępie do wychowania przedszkolnego
Pytanie 4. Czy w należy w pierwszej kolejności przyjąć do przedszkola dzieci sześcioletnie,
zobowiązane do realizacji rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego?
Nie. Skoro akty prawne nie przewidują stosowania na jakimkolwiek etapie rekrutacji do
przedszkola kryterium różnicującego w przypadku równej ilości punktów wieku kandydata, to jest
niedopuszczalne przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie przyjęcia dziecka do przedszkola

opierać się na tak ustalonym i uzurpowanym uprawnieniu komisji rekrutacyjnej (wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 3 listopada 2016 r. sygn. III SA/Kr 754/16).
W przypadku pierwszego etapu rekrutacji w pierwszej kolejności do przedszkola powinno zostać
przyjęte dziecko, które uzyska większą liczbę punktów.
Może okazać się, że do przedszkola dostanie się dziecko trzyletnie, zaś dla sześcioletniego
zabraknie miejsca. Wiek dziecka nie został wskazany w kryteriach wymienionych w art. 131 ust. 2
ustawy Prawo oświatowe, a zatem komisja rekrutacyjna nie może stosować go podczas naboru.

Skład i praca komisji rekrutacyjnej
Pytanie 5. Czy członek komisji rekrutacyjnej musi być zatrudniony w pełnym wymiarze
zajęć?
Nie. W rozporządzeniu MEN z 16 marca 2017 r.nie wskazano w jakim wymiarze czasu pracy ma
być zatrudniony nauczyciel będący członkiem komisji rekrutacyjnej. Oznacza to, że być nim
również osoba zatrudniona na część etatu.
Pytanie 6. Czy członkiem komisji rekrutacyjnej może być, oprócz nauczycieli, także
pracownik niepedagogiczny?
Jeżeli w skład komisji będzie wchodziło co najmniej trzech nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolu, to nie ma przeszkód, aby włączyć do niej także osoby niebędące nauczycielami.W
skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić jedynie dyrektor przedszkola oraz osoba,dziecko
uczestniczy wpostępowaniu rekrutacyjnymprzeprowadzanym do danego przedszkola (§ 9
rozporządzenia MEN z 16 marca 2017 r.).
Pytanie 7. Czy członkom komisji rekrutacyjnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu
wykonywania dodatkowej pracy?
Nie. Przepisy nie wskazują, aby nauczycielom powołanym do komisji rekrutacyjnej przysługiwało
dodatkowe wynagrodzenie bądź inne świadczenie płacowe.
Pytanie 8. Czy po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola komisja rekrutacyjna
może zmienić zdanie i wprowadzić zmianę?
Nie. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało przyjęte do
przedszkola, to nie można odmówić przyjęcia go. Przepisy prawa oświatowego nie zawierają
regulacji wskazujących na możliwość wprowadzania zmian na listach kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych bądź przyjętych i nieprzyjętych.

Kandydaci niepełnosprawni
Pytanie 9: Czy można odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka niepełnosprawnego, jeżeli
w przedszkolu nie będzie możliwości zapewnienia mu realizacji zaleceń z orzeczenia?
Nie. Jeżeli kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym liczbę punktów uprawniającą do
przyjęcia do danej placówki, komisja rekrutacyjna nie może podjąć decyzji o nieprzyjmowaniu.
Obowiązkiem dyrektora i nauczycieli będzie natomiast zapewnienie dziecku bezpiecznych i
higienicznych warunków pobytu oraz zorganizowanie kształcenia specjalnego zgodnie z
przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia2017 r. w
sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Pytanie 10. Czy trzeba przyjąć do przedszkola dziecko niepełnosprawne, jeżeli jego
rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola?
Tak, jeżeli dziecko niepełnosprawne uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym wyższą liczbę
punktów niż inni kandydaci, to powinno ono zostać przyjęte do przedszkola. Komisja rekrutacyjna
nie może sugerować się tym, że rodzeństwo dziecka uczęszcza do innej placówki – decyzję w tym
zakresie podejmują rodzice.
Pytanie 11. Czy dziecko niepełnosprawne ma pierwszeństwo w dostępie do przedszkola
ogólnodostępnego?
Nie. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zostaną przyjęte bez postępowania
rekrutacyjnego do:


przedszkola specjalnego,



oddziału specjalnego,



przedszkola integracyjnego,



oddziału integracyjnego,



przedszkola działającego przy placówkach wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy Prawo
oświatowe.

Jeżeli rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego chcą, aby uczęszczało
ono do przedszkola ogólnodostępnego, to muszą liczyć się z tym, że w przypadku zgłoszenia
większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc, będzie ono uczestniczyło w rekrutacji na zasadach
ogólnych.
Udział w rekrutacji dotyczyć będzie także dziecka nieposiadającego orzeczenia, którego rodzice
chcą zapisać je do przedszkola lub oddziału integracyjnego (art. 131 ust. 8 ustawy Prawo
oświatowe).

Przyjęcie do przedszkola dzieci dwu i pół letnich oraz
młodszych
Pytanie 12. Czy wnioski o przyjęcie do przedszkola mogą być składane także przez rodziców
dzieci, które nie ukończyły 2,5 lat?
Nie. Dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku życia nie powinno zostać przyjęte do przedszkola,
ponieważ nie osiągnęło wieku przedszkolnego. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym d kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym
może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 31 ust. 3 ustawy Prawo
oświatowe).
Pytanie 13: Czy organ prowadzący może zakwestionować wystąpienie szczególnie
uzasadnionego przypadku uzasadniającego przyjęcie do przedszkola dziecka 2,5 letniego?
Nie. Prawo oświatowe nie przewiduje kompetencji organu prowadzącego do decydowania o
zasadności przyjęcia do przedszkola dziecka poniżej 3 roku życia, jeżeli osiągnęło wiek 2,5 lat.
Decyzja o przyjęciu do przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku, pozostawiona jest

dyrektorowi przedszkola (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z z 23
listopada 2011 r. sygn. akt I SA/Bk 365/11).

Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Pytanie 14. Czy w uzasadnieniu odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, jako przyczynę
odmowy można wskazać tylko brak wolnych miejsc?
Nie. Dyrektor przedszkola, sporządzając uzasadnienie, musi wskazać, jakie względy zadecydowały
o nieprzyjęciu dziecka – konieczne jest np. wskazanie dlaczego dziecko nieprzyjęte w wybranych
kryteriach zostało ocenione niżej od dziecka przyjętego. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sad
Administracyjny w wyroku z 28 kwietnia 2015 r. (sygn. II SA/Wa 1602/14), który stwierdził, że
podanie przyczyn odmowy wymaga wskazania jakich kryteriów oceny kandydat nie spełnia lub
podania, dlaczego kandydat przyjęty został oceniony wyżej w ramach kryteriów oceny, od
kandydata nieprzyjętego.
Pytanie 15. Co oznaczają pojęcia „niedopuszczalność odwołania z przyczyn przedmiotowych” i
„niedopuszczalność odwołania z przyczyn podmiotowych”?
Niedopuszczalność odwołania z przyczyn przedmiotowych w przypadku odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej obejmuje przypadki wyłączenia przez przepisy prawne
możliwości zaskarżenia decyzji, jeżeli nie został spełniony warunek uprzedniego złożenia wniosku
o sporządzenie pisemnego uzasadnienia rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.
Niedopuszczalność odwołania z przyczyn podmiotowych obejmuje sytuacje wniesienia odwołania
przez jednostkę nie mającą legitymacji do wniesienia tego środka zaskarżenia albo też wniesienia
odwołania przez stronę nie mającą zdolności do czynności prawnych.

Rekrutacja w przedszkolu krok po kroku
Rekrutację do przedszkoli na rok 2019/2020 należy przeprowadzić z zachowaniem terminów
określonych w przepisach Prawa oświatowego. Dlatego warto skorzystać z praktycznej tabeli
ilustrującej przebieg tegorocznego postępowania rekrutacyjnego krok po kroku.

CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO
LP. ZADANIE
KTO
TERMIN
Odebranie deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w danym
przedszkolu od rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkola
Ustalenie liczby wolnych miejsc na rok
2019/2020
Podanie do publicznej wiadomości
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

nie później niż 7 dni
przed rozpoczęciem
postępowania
rekrutacyjnego
dyrektor
przed rozpoczęciem
przedszkola
postępowania
rekrutacyjnego
organ prowadzący do 31 stycznia 2019 r.
dyrektor
przedszkola

Wydanie zarządzenia w sprawie informacji dyrektor
o terminach rekrutacji
przedszkola

Odebranie wniosków o przyjęcie do
dyrektor
przedszkola wraz z załącznikami o których przedszkola
mowa w art. 149 i 150 ustawy prawo
oświatowe
Powołanie komisji rekrutacyjnej oraz
dyrektor
wyznaczenie jej przewodniczącego
przedszkola
UWAGA: w skład komisji rekrutacyjnej nie
może wchodzić:
 dyrektor przedszkola, w którym
działa komisja rekrutacyjna;


po podaniu publicznej
wiadomości
harmonogramu
czynności w
postępowaniu
rekrutacyjnym przez
organ prowadzący
wyznaczony przez
organ prowadzący

przed rozpoczęciem
prac komisji

rodzic dziecka uczestniczącego w
postępowaniu rekrutacyjnym
przeprowadzanym do danego
przedszkola.

Sporządzanie protokołów posiedzeń komisji komisja
rekrutacyjnej
rekrutacyjna
Analiza wniosków o przyjęcie dziecka do komisja
przedszkola,
rekrutacyjna
dokonanie rekrutacji na podstawie kryteriów
postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów.
UWAGA: przewodniczący komisji może
żądać od rodziców przedłożenia
dokumentów potwierdzających spełnienie
kryteriów rekrutacyjnych, może także
zwrócić się do wójta/burmistrza/prezydenta
miasta o potwierdzenie tych okoliczności
Ustalenie wyników postępowania
komisja
rekrutacyjnego i podanie do publicznej
rekrutacyjna
wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych
i dzieci
niezakwalifikowanych
Złożenie dokumentów wymaganych do
rodzice dziecka
przyjęcia dziecka do przedszkola, w
szczególności potwierdzenia zamiaru
zapisania dziecka do przedszkola
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i
komisja
nieprzyjętych do przedszkola
rekrutacyjna
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

na każdym posiedzeniu
wyznaczony przez
organ prowadzący

wyznaczony przez
organ prowadzący

wyznaczony przez
organ prowadzący

wyznaczony przez
organ prowadzący

Odebranie wniosków o przyjęcie do
Dyrektor
przedszkola dziecka zamieszkałego poza
przedszkola
obszarem danej gminy wraz z załącznikami
o których mowa w art. 149 i 150 ustawy
Prawo oświatowe
Analiza wniosków o przyjęcie dziecka do komisja
przedszkola
rekrutacyjna
Ustalenie wyników postępowania
komisja
uzupełniającego i podanie do publicznej
rekrutacyjna
wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych
i dzieci
niezakwalifikowanych w postępowaniu
uzupełniającym
Złożenie dokumentów wymaganych do
rodzice dziecka
przyjęcia dziecka do przedszkola, w
szczególności potwierdzenia zamiaru
zapisania dziecka do przedszkola
Podanie do publicznej
komisja
wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci rekrutacyjna
nieprzyjętych w postępowaniu
uzupełniającym
Przekazanie organowi prowadzącemu
dyrektor
informacji o nieprzyjęciu do przedszkola
przedszkola
dziecka któremu gmina ma obowiązek
zapewnić możliwość skorzystania z
wychowania przedszkolnego, zgłoszonego
do przedszkola podczas rekrutacji
ODWOŁANIE OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Złożenie wniosku o sporządzenie
rodzice dziecka
uzasadnienia rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu
dziecka do przedszkola
UWAGA: niezłożenie wniosku
uniemożliwia wniesienie odwołania od
decyzji komisji rekrutacyjnej
Sporządzenie uzasadnienia rozstrzygnięcia komisja
o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola
rekrutacyjna
Wniesienie do dyrektora przedszkola
rodzice dziecka
odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej
Wydanie decyzji administracyjnej
dyrektor
dotyczącej odwołania od rozstrzygnięcia
przedszkola
komisji rekrutacyjnej
Skarga na decyzję dyrektora przedszkola do rodzice dziecka
sądu administracyjnego

wyznaczony przez
organ prowadzący

wyznaczony przez
organ prowadzący
wyznaczony przez
organ prowadzący

wyznaczony przez
organ prowadzący

wyznaczony przez
organ prowadzący

bez zbędnej zwłoki po
zakończeniu rekrutacji

7 dni od podania do
publicznej wiadomości
listy dzieci przyjętych i
dzieci nieprzyjętych

5 dni od otrzymania
wniosku
7 dni od otrzymania
pisemnego
uzasadnienia decyzji
komisji rekrutacyjnej
7 dni od otrzymania
odwołania
30 dni od otrzymania
decyzji dyrektora
przedszkola

Wzory dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji do przedszkola opublikujemy w
przyszłym tygodniu.

Orzecznictwo:


Wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego z 28 kwietnia 2015 r. (sygn. II SA/Wa
1602/14).



Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 23 listopada 2011 r.
sygn. akt I SA/Bk 365/11).



Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
– art. 31, art. 68 ust. 1 pkt 1, art. 130 ust. 4, art. 131, art. 153 ust. 1, art. 158, art. 159, art.
161, art. 150 ust. 7, art. 153 ust. 1 i ust. 2 art. 154 ust. 1 pkt 1 , art. 157 ust. 2 pkt 5, art.
157, art. 158 ust. 6-9.



Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z
2018 poz. 2096 ze zm.) – art. 107.



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) – § 9, § 10.

