
Rekrutacja 2021/2022
Witamy w Publicznym Przedszkolu     

Raz Dwa Trzy w Komornikach



Postępowanie rekrutacyjne

• Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na
wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

• Rekrutacja do przedszkoli odbywa się drogą elektroniczną poprzez
stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki .

• We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według
preferencji.

• Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać – oboje rodziców
podpisuje wniosek i wszystkie dokumenty – załączniki, oświadczenia.
Wniosek należy złożyć w placówce pierwszego wyboru – w skrzynce
podawczej umieszczonej przy wejściu do przedszkola.
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Kryteria ministerialne

Kryteria ustawowe – wynikają ze znowelizowanej ustawy o systemie
oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014 poz.7), art.20b.,art.20c.,
pkt 1-3:
• wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);
• niepełnosprawność kandydata;
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
• objęcie kandydata pieczą zastępczą;
Kryteria te mają jednakową wartość – 50 pkt.
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Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań

• Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów
zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane
przy każdym z kryteriów.

• Brak dokumentów - załączników do wybranego kryterium - eliminuje
przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.
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Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie 
kryteriów ministerialnych

• Dla kryterium nr 1: Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

• Dla kryterium 2, 3, 4, 5: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, 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. z2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn . zm.);

• Dla kryterium 6: 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;

• Dla kryterium 7: 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 2013 r. poz. 135, ze zm.).
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Kryteria określone przez organ prowadzący

• W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym
etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów,
które mogą mieć różną wartość (art.20c. pkt. 4, pkt. 5-10 ww. ustawy).
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Kryteria określone przez Radę Gminy Komorniki 
w uchwale nr XVIII/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

• Oboje rodziców pracujących lub studiujących dziennie lub prowadzących działalność rolniczą -
dotyczy to również rodzica pracującego/studiującego dziennie/prowadzącego działalność rolniczą,
samotnie wychowującego dziecko – 10 PKT.

• Wskazanie przez obojga rodziców dla celów podatku dochodowego miejsca zamieszkania na
terenie gminy Komorniki, dotyczy to również rodzica/prawnego opiekuna samotnie
wychowującego dziecko/ - 8 PKT.

• Rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola w roku szkolnym, w którym prowadzona
jest rekrutacja do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego - 6 PKT.

• Wybór przedszkola wg preferencji: za pierwszą preferencję - 8 PKT., za drugą preferencję - 3 PKT.,
za trzecią preferencję - 1 PKT.

• Udokumentowana trudna sytuacja rodzinna lub materialna, pozostawanie rodziny pod opieką
Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierającej zasiłek rodzinny - 2 PKT.

• W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest większa od
liczby miejsc, kryterium rozstrzygającym jest kwalifikacja kandydatów w oparciu o ich wiek.
Kwalifikacja kandydatów rozpoczyna się od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień
urodzenia - 1 PKT. 7



Wymagane dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryteriów ministerialnych

• dla kryterium 1: oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu w trybie
dziennym/ prowadzeniu działalności rolniczej;

• dla kryterium 2: oświadczenie o wskazaniu miejsca zamieszkania dla
celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki;

• dla kryterium 3: oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych
potwierdzających spełnienie powyższego kryterium,

• dla kryterium 4: wniosek rodziców/ opiekunów prawnych o przyjęcie
do przedszkola,

• dla kryterium 5: oświadczenie o objęciu rodziny opieką Ośrodka
Pomocy Społecznej.

8



Terminarz rekrutacji 2021

• W dniach od 1 do 29 marca 2021r. odbywać się będzie rekrutacja podstawowa,
a w dniach 4 - 18 maja 2021 rekrutacja uzupełniająca dzieci do przedszkoli w gminie
Komorniki, o ile w danej placówce będą jeszcze wolne miejsca

• Postępowaniem rekrutacyjnym (i uzupełniającym) objęte będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
W uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym mogą zostać objęte także
dzieci w wieku 2,5 roku, ale na wolne miejsca , po przyjęciu wszystkich dzieci od 3 do 6lat.

• Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.
Nr poz. 2156, z późn . zm.) - do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy
wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej
gminy.

• Zasady rekrutacji do danego przedszkola ustala jej Dyrektor w regulaminie dostępnym na
stronie internetowej i w siedzibie danej placówki.

• Rekrutacja do przedszkoli odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową
www.nabor.pcss.pl/komorniki. Wydrukowany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami
należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

• Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzona jest
bezpośrednio w szkołach. 9
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Terminy postępowania rekrutacyjnego

• Od dnia 1 marca do 12 marca 2021 r. - składanie wypełnionych
i podpisanych przez oboje rodziców wniosków wraz z załącznikami,
czyli dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków, tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji.

• 22 marca 2021 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów
zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista
zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest
jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).
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Terminy – ciąg dalszy

• Od dnia 22 do 26 marca 2021 r. - potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola
poprzez podpisanie w placówce stosownego porozumienia pomiędzy
rodzicami/prawnymi opiekunami a dyrektorem placówki.

• Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z
dalszego procesu rekrutacji.
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Terminarz – ciąg dalszy

• Dnia 29 marca 2021 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników –
wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci
nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.
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Procedura odwoławcza

• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun
prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Wcześniej prosimy takich
dokumentów nie składać.

• W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna
wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna
przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

• Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora
przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.

• Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej,
służy skarga do sądu administracyjnego. 13



Rekrutacja uzupełniająca

• Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące
wolnymi miejscami ogłoszą termin rekrutacji uzupełniającej.

• Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają
procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.
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Rekrutacja uzupełniająca

• Od 4 - 7 maja 2021 r. - złożenie wniosku wraz załącznikami.
• 13 maja 2021r. godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości

listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (lista dzieci
zakwalifikowanych nie jest równoznaczna z listą dzieci przyjętych).

• Od 13 - 17 maja 2021r. potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia
dziecka do przedszkola. Brak potwierdzenia na piśmie jest
równoznaczne z rezygnacją dziecka z przedszkola.

• 18 maja 2021r. o godz. 12:00 - wywieszenie listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych, w kolejności alfabetycznej, z podaniem najniższej
liczby punktów gwarantujących przyjęcie dziecka do przedszkola.
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Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydanymi przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

(oraz z orzeczeniami wydanymi przez komisje ds. orzekania o niepełnosprawności)

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, iż nasze przedszkolne oddziały integracyjne funkcjonują już od kilku lat i dzieci z wcześniejszych 

naborów kontynuują edukację w tychże oddziałach, liczba miejsc dla nowych przedszkolaków z orzeczeniami o SPE 

jest bardzo ograniczona i uzależniona od wieku dzieci i rodzaju niepełnosprawności. Przyjęcie do przedszkola dziecka z 

określoną niepełnosprawnością jest regulowane wewnętrzną procedurą, którą określa przedszkolny regulamin 

rekrutacyjny.

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, jakie wskazuje procedura:

1. Skontaktowanie się z vice dyr. ds. kształcenia specjalnego – tel. 535 900 290 i umówienie na indywidualną
rozmowę i wizytę dziecka w przedszkolu w terminie od 15-19 lutego 2021r.

2. Przybycie na spotkanie w terminie ustalonym telefonicznie ( od 22-26 lutego 2021r.) i przedstawienie
dokumentacji, rozmowa i obserwacja dziecka przez specjalistę – pedagoga specjalnego. Wspólne podjęcie
decyzji w sprawie kolejnych kroków w rekrutacji.

3. Złożenie dokumentów w określonej placówce posiadającej oddziały integracyjne lub specjalne w terminach
ogłoszonych harmonogramem przyjętym w danej gminie - gmina Komorniki : 0d 1-12 marca 2021.

4. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do danego przedszkola – w gminie Komorniki od 22-26 marca 2021r. 16



Publiczne Przedszkole Raz Dwa Trzy w Komornikach
• Czynne w godzinach: 6:30 – 16:30.
• Poszczególne oddziały pracują w różnych godzinach, kaskadowo dzieci schodzą do wybranych grup po południu się

rozchodzą ze wskazanych przez nas grup. W przypadku dalszej pandemii organizacyjne rozwiązania dot. tego
elementu mogą ulec zmianie.

• Poszczególne grupy nie są równoliczne, największa to 24, następnie 21 i 20 osób w grupie - jest to związane
z wymiarami sal oraz potrzebami w zakresie integracji. W tym roku mamy 3 grupy integracyjne. Przedszkole może
przyjąć 105 dzieci (tak zakłada projekt organizacyjny).

• Młodsze dzieci śpią w naszym przedszkolu, przynoszą z sobą kocyki i poduszeczki, relaks jest po obiedzie – nie muszą
zasypiać, mają po prostu odpocząć. Towarzyszy temu muzyka relaksacyjna, opowieść nauczycielki, słuchowisko
muzyczne. Starsze dzieci mają w sali wydzieloną strefę relaksu, odpoczywają na poduszkach, słuchając bajek,
słuchowisk, muzyki. Uwaga! Kwestie związane z odpoczynkiem dzieci mogą być również inaczej rozwiązane, jeśli
obostrzenia związane z Covid-19 będą kontynuowane i w zależności od sytuacji dostosowywane do rozwiązań
stosowanych w przedszkolu.

• Posiłki – posiadamy własną nowocześnie wyposażoną kuchnię, która wydaje 3 główne posiłki: śniadanie 9:00,
obiad 12:00, podwieczorek 14:00. Woda jest w salach dostępna cały czas – dzieci mogą się same obsłużyć –
z bezpiecznych dzbanków wlać do swojego podpisanego kubeczka.

• Wyżywienie - jadłospisy spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2015 r. z późniejszymi
zmianami łagodzącymi nieco ostre wymogi w zakresie ograniczenie soli, cukru, tłuszczów, w jadłospisach mamy dużo
różnych kasz, ziaren owoców i warzyw w różnej postaci, mięso poddawane jest obróbce w piecu konwekcyjno-
parowym – więc beztłuszczowo i z małą ilością soli, również warzywa są przygotowywane na parze – mała ilość soli
nie jest tak bardzo odczuwalna w tych potrawach, a są przygotowywane zdrowo, z zachowaniem wartości
spożywczych i soli mineralnych. 17



Kadra Pedagogiczna
• Kadrę pedagogiczną tworzą nauczycielki wychowania przedszkolnego; wiele z nich posiada dwukierunkowe

wykształcenia, poza podstawowymi kwalifikacjami do wych. przedszkolnego posiadają kwalifikacje do prowadzenia
terapii pedagogicznej, logopedii, pedagogiki specjalnej, poza tym przedszkole zatrudnia specjalistów : psychologa,
pedagogów - w tym pedagogiów specjalnych, terapeutów pedagogicznych i logopedów oraz nauczycieli
współorganizujących i pomoce wychowawcze. Obsada w każdej z grup jest dobierana indywidualnie w zależności
od zdiagnozowanych potrzeb i obserwowanych przez nas trudności dzieci, wieku dzieci i rodzajów
niepełnosprawności.

• Jest to zespół ludzi, który w zaangażowany sposób tworzy ciekawe, bezpieczne i inspirujące miejsce dla
przedszkolaka. Kadra, jak podkreślają rodzice, jest wielkim atutem tego miejsca. Zaangażowana, budująca pogodną
atmosferę do zabawy i rozwoju, obserwująca i wspierająca dzieci i ich rodziców. Przedszkole jest w środowisku
postrzegane jako dobrze rozpoznające potrzeby i trudności swoich wychowanków, aktywnie współpracujące z
Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi i instytucjami gminnymi oraz z rodzicami swoich wychowanków.

• W każdej grupie pracują równocześnie 2 nauczycielki w godzinach podstawy programowej– to z pewnością
niecodzienne rozwiązanie organizacyjne w publicznych placówkach. My zaczerpnęliśmy ten pomysł z przedszkoli
berlińskich, w których przedstawicielki przedszkola odbywały wizyty studyjne.

• W grupach integracyjnych pracują nawet 4 osoby – te grupy nie przekraczają 20 wychowanków i będziemy mieć
prawdopodobnie 3 takie grupy w nowym roku szkolnym.

• Taka organizacja pracy wpływa na dobrą jakość usługi edukacyjnej – nauczyciele mogą lepiej rozpoznawać potrzeby
dzieci, wspierać indywidualny rozwój dziecka, udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej adekwatnie do
potrzeb.
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Zajęcia dodatkowe w ramach bezpłatnej podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego 

• Logopeda – wsparcie dla dzieci 5,6 letnich oraz dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym,

3, 4 latki są poddawane badaniom przesiewowym, a ich wyniki są przekazywane rodzicom.

• Religia organizowana na życzenie rodziców – dla starszych grup – 5,6 latki - 1x w tygodniu.

• Język angielski w grupie najstarszej 3x w tygodniu, 4,5 latki 2x w tygodniu, 3 latki 1- 2x w tygodniu.

• Zajęcia muzyczne/ Rytmika – 1x w tygodniu dla wszystkich grup – zajęcia od 20-30 minut na grupę.

• Opieka psychologiczna – zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczeń i opinii oraz dla pozostałych wychowanków i ich

rodziców – w miarę potrzeb, na wniosek wychowawcy, rodzica, innych podmiotów wymienionych w rozporządzeniu.

• Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne i inne zajęcia, po zakwalifikowaniu przez specjalistów

przedszkolnych.

• Zajęcia ogólnorozwojowe z piłką w sezonie jesiennym i wiosenno – letnim w organizowane w ogrodzie przedszkolnym –

1x w tygodniu, czas zajęć od 20-30 min w zależności od grupy wiekowej.

• Na każdy miesiąc przygotowane są specjalne atrakcje i wydarzenia przedszkolne organizowane we współpracy z rodzicami.

UWAGA ! 

Taki jest plan pracy, ale sytuacja pandemiczna może spowodować zmiany w tym zakresie – co do realizacji poszczególnych 

zajęć i częstotliwości.
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Opłaty za przedszkole – placówka publiczna

• 14,50 zł dzienna stawka żywieniowa, diety specjalne wyceniane indywidualnie.

• Od 9:00 – 14:00 bezpłatne godziny na realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.

• Przed godz. 9:00 i po godz. 14:00 za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w
przedszkolu odpłatność wynosi 1,00 zł.

• Przy przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, która gromadzi środki finansowe, decyduje o ich
wydatkowaniu, rozlicza finanse i dba o ich prawidłowe wydatkowanie. Opłata na Radę Rodziców
jest dobrowolna, ustalamy to zawsze na zebraniu ogólnym rodziców – drogą głosowania. Rada
Rodziców proponuje wysokość stawki. Na uwagę zasługuje zaangażowanie rodziców w realizację
dodatkowych atrakcji dla wszystkich dzieci – rozwijających zainteresowania dzieci, poszerzających
ich wiedzę, rozwijających ich umiejętności społeczne poprzez organizację licznych imprez, spotkań
teatralno – muzycznych , wycieczek i wypraw terenowych.
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Metody jakie wykorzystujemy w pracy z dziećmi

• Metoda Projektów, Storyline – dzieci poznają świat i zjawiska
w sposób holistyczny, odkrywają prawdy, zjawiska, cały czas aktywnie
poznają świat.

• Dziecięca matematyka – wg programu prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej.
• Pedagogika zabawy KLANZA – wykorzystanie zabaw integracyjnych,

tańca, grania na instrumentach – BUM BUM RURKI.
• Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, Teatr Kamishibai.
• Techniki rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci.
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