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Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 0050.47.2015 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino   
z dnia 8 kwietnia 2015 r.   
  

 
 
 

 REGULAMIN PRACY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ  
OPINIUJĄCEJ WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECI DO GRUP ŻŁOBKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH 

SIĘ W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH  PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GRYFINIE 
 
 
 

  
 § 1. INFORMACJE OGÓLNE: 
 

1. Rekrutację przeprowadza dyrektor przedszkola, w którym znajdują się grupy żłobkowe, po 

zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Kwalifikacyjną. 

2. Podstawowa rekrutacja dzieci do grup żłobkowych odbywa się raz w roku na kolejny rok 

szkolny na wolne miejsca. 

3. Dodatkowa rekrutacja dzieci do grup żłobkowych odbywa się w ciągu roku szkolnego,  

w miarę potrzeb. Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej w celu opiniowania wniosków, 

zwanych dalej również Kartą Zgłoszenia, odbywają się, nie częściej niż raz w miesiącu, pod 

warunkiem, że przedszkola dysponują wolnymi miejscami w grupach żłobkowych. 

4. W pierwszej kolejności do grup żłobkowych znajdujących się w przedszkolach publicznych 

przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Gryfino. 

5. Zgłoszenie dziecka do grupy żłobkowej odbywa się poprzez złożenie Karty Zgłoszenia do 

przedszkola, w którym znajdują się grupy żłobkowe. Rodzice (prawni opiekunowie) składają 

Kartę Zgłoszenia tylko w jednym przedszkolu.  

6. Warunkiem przyjęcia dziecka do grupy żłobkowej jest pozytywna opinia Komisji 

Kwalifikacyjnej. 

7. W przypadku, gdy zabraknie wolnych miejsc w grupie żłobkowej w przedszkolu, do którego 

była złożona Karta Zgłoszenia, jest ona automatycznie zakwalifikowana do zaopiniowania 

w sprawie przyjęcie do drugiego przedszkola, w którym są wolne miejsca w grupie 

żłobkowej.  

8. Po przeprowadzeniu rekrutacji dyrektorzy pisemnie powiadamiają wnioskodawców  

o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do grupy żłobkowej.  

9. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą składać prośby o ponowne zaopiniowanie wniosku do 

Komisji Kwalifikacyjnej za pośrednictwem dyrektora przedszkola. 

10. Komisja rozpatruje prośby o ponowne zaopiniowanie wniosku i przekazuje rodzicom 

(prawnym opiekunom)  pisemną odpowiedź za pośrednictwem dyrektora przedszkola. 

Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne. 
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11. W przypadku wątpliwości co do informacji zawartych we wniosku komisja zastrzega sobie 

prawo do żądania dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji danych podanych w Karcie 

Zgłoszenia dziecka do przedszkola. 

12. Wniosek będzie rozpatrywany jeżeli jest kompletny, wypełniony i złożony we właściwym 

terminie. 

13. W przypadku ograniczonej liczby miejsc, gdy kilka wniosków uzyskało taką samą liczbę 

punktów, dzieci będą przyjmowane w drodze losowania. 

14. Podpis złożony przez rodzica (prawnego opiekuna) na Karcie Zgłoszenia do przedszkola 

jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych na formularzu ze stanem faktycznym. 

15. Interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do organu prowadzącego 

przedszkola. 

 

 

§ 2. Komisja Kwalifikacyjna opiniuje wnioski o przyjęcie dzieci do grup żłobkowych zgodnie  

z poniższymi kryteriami: 

1. Do przedszkola publicznego, w którym znajdują się grupy żłobkowe, przyjmuje się  

w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Gryfino. W przypadku 

większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino, niż wolnych miejsc  

w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria podstawowe: 

1) wielodzietność rodziny kandydata (posiada dwoje lub więcej rodzeństwa), 

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. 

Wymienione kryteria mają jednakową wartość. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkola, w których znajdują się grupy 

żłobkowe nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

są brane pod uwagę niżej określone kryteria dodatkowe: 

1) oboje rodzice kandydata pracują lub uczą się w systemie dziennym, 

2) kandydat posiada co najmniej jedno rodzeństwo do 18 roku życia, 

3) rodzina kandydata korzystała ze świadczeń pomocy społecznej w ciągu ostatnich  

3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, 

4) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola. 

 
3.  Podczas rekrutacji do przedszkola wprowadza się poniższą punktację: 
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Kryteria podstawowe Liczba punktów 

wielodzietność rodziny kandydata (posiada dwoje lub więcej 
rodzeństwa) 

5 

niepełnosprawność kandydata 5 

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 5 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 5 

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 5 

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 5 

objęcie kandydata pieczą zastępczą 5 

Kryteria dodatkowe 

oboje rodzice kandydata pracują lub uczą się w systemie 
dziennym 

1 

kandydat posiada co najmniej jedno rodzeństwo do 18 roku 
życia 

1 

rodzina kandydata korzystała ze świadczeń pomocy społecznej 
w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 

1 

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola 1 

 

 

§ 3. Proces opiniowania wniosków przez Komisję Kwalifikacyjną odbywa się w następujący 

sposób: 

1) Komisja Kwalifikacyjna weryfikuje każdy wniosek, przypisując liczbę punktów według 

poniższej tabeli w zależności od spełniania podanych kryteriów. 

2) Komisja Kwalifikacyjna opiniując wnioski bierze pod uwagę wolne miejsca w grupach 

żłobkowych we wszystkich przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino  

i w których takie grupy istnieją. 

3) Pozytywną opinię wniosku o przyjęcie do grupy żłobkowej uzyskują kolejno wnioski  

z najwyższą uzyskaną liczbą punktów podczas weryfikacji Kart Zgłoszenia.  

 
 
 
   

 

 


