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ZARZĄDZENIE NR 53/2020 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA 

z dnia 25 marca 2020 r. 

o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

W zarządzeniu Nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia 
zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 , 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. Wprowadzanie i składanie wniosków  

1. Rekrutacja podstawowa prowadzona jest od 2 marca do 8 maja 2020 r. zgodnie z terminarzem 
czynności ustalonym w Zarządzeniu nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 16 stycznia 
2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021. W dniu 2 marca 
2020 r. o godz. 8.00  zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony zostanie 
Informator zawierający ofertę publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych. 

2. Od 2 marca 2020 r. od godz. 8.00 do 7 kwietnia 2020 r. do godz. 9.00 będzie udostępniona możliwość 
elektronicznego wprowadzania wniosków o przyjęcie kandydata. Na dedykowanej stronie internetowej 
zamieszczona zostanie również instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. 

3. Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu udają się do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie 
korzystając z pomocy personelu wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka. W 
okresie od 25 marca do 7 kwietnia 2020 r. z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne istnieje 
wyłącznie możliwość samodzielnego wypełnienia wniosku w systemie informatycznym, nie ma 
możliwości wypełnienia wniosku na terenie przedszkola. 

4. Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć do dnia 7 kwietnia 2020 r. do godz. 10.00 wyłącznie 
w przedszkolu pierwszego wyboru, gdzie następuje weryfikacja danych i potwierdzenie złożenia 
wniosku w systemie informatycznym (wnioski nie będą przyjmowane w pozostałych przedszkolach 
wskazanych na liście preferencji). W okresie od 25 marca do 7 kwietnia 2020 r. z uwagi na 
zagrożenie epidemiologiczne istnieje wyłącznie możliwość elektronicznego przesłania wniosku (np. 
w formie skanu, zdjęcia) na właściwy adres e-mail przedszkola pierwszego wyboru. W terminie 
późniejszym uzgodnionym z dyrektorem przedszkola należy uzupełnić dokumentację w wersji 
papierowej. 

5. Wniosek, który nie jest zatwierdzony w systemie informatycznym nie bierze udziału  w procesie 
rekrutacji. Mimo, iż wniosek w wersji papierowej (w wersji elektronicznej w okresie od 25 marca 
do 7 kwietnia 2020 r.) składany jest tylko w przedszkolu pierwszego wyboru kandydat bierze 
udział w rekrutacji do wszystkich przedszkoli wskazanych we wniosku. 
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6. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem 
zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Do wniosku składanego w wersji 
papierowej rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych kryteriów. 

1) Dokumenty potwierdzające kryteria ustawowe: 

a) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; 

b) 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 (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.); 

c) 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; 

d) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. 
zm.). 

2) Dokumenty potwierdzające kryteria ustalone przez organ prowadzący: 

a) Zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej,  zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, aktualny wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym; 

b) Orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratorskiego lub zaświadczenie z ośrodka 
pomocy społecznej o wsparciu przez asystenta rodziny. 

3) Rodzice  dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2013 r.) winni dołączyć do wniosku 
o przyjęcie kandydata do przedszkola decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu 
obowiązku szkolnego. 

4) Dokumenty potwierdzające kryteria składa się: w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii  albo 
urzędowo poświadczonym zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) odpisie lub wyciągu z dokumentu  lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata. 

5) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

7. Weryfikacji wniosków dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły 
w dniach od 8 kwietnia do 28 kwietnia 2020 r. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może: 

1) żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte 
w oświadczeniach wskazując termin dokonania tej czynności; 

2) zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o potwierdzenie okoliczności zawartych 
w oświadczeniach, który uprawniony jest do: skorzystania z informacji, do których ma dostęp z urzędu; 
wystąpienia do instytucji publicznych o udzielenie informacji; zlecenia Dyrektorowi Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce przeprowadzenia wywiadu, celem 
zweryfikowania oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka – zgodnie z przepisami 
dotyczącymi rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do 
świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.). 

8. 30 kwietnia 2020 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły 
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

9. Od 4 maja do 6 maja 2020 r. – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola, 
podpisywanie deklaracji regulujących zasady pobytu dziecka w przedszkolu (niezłożenie pisemnego 
oświadczenia i deklaracji w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu). 
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10. 8 maja 2020 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.” 

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. 

   

  
 z up. Burmistrza 

 
 
 

Agnieszka Szczepaniak 
Zastępca Burmistrza 

ds. Społecznych 
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Uzasadnienie do zarządzenia Nr 53/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka 

z dnia 25 marca 2020 r. 

W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych związanego z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przedłuża się termin przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021. 
Przedłużenie terminu jest uzasadnione i społecznie korzystne, ponieważ daje rodzicom dodatkowy czas na 
wypełnienie obowiązków związanych z zapisaniem dziecka do przedszkola. Zmiana terminu znajduje 
odzwierciedlenie w treści zasad rekrutacji. W zarządzeniu doprecyzowuje się treści dotyczące zdalnego 
przekazywania i składania wniosków w wersji elektronicznej w okresie od 25.03.2020 r. do 07.04.2020 r.
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