
Nabór do samorządowych przedszkoli,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek  

na rok szkolny 2015/2016 
 

 2 marca rusza nabór do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 

- od tego dnia będzie można składać wnioski o przyjęcie dziecka we wszystkich 

przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek. 

 W tym roku rodzice dzieci kontynujących pobyt w przedszkolu nie musieli składać 

wniosku o przyjęcie dziecka, tylko deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, 

którą należało przedłożyć dyrektorowi przedszkola w terminie do 20 lutego 2015 r. 

 Zgodnie z art. 20 c ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) – do publicznego przedszkola 

przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. 

 

 Proces rekrutacji podzielony został na etapy: 

I etap rekrutacyjny 

Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek zamieszkania w mieście Turku zgłoszonych 

do danego przedszkola przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod 

uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: 

 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, o których wyżej mowa mają jednakową wartość i są brane pod uwagę łącznie. 
 

II etap rekrutacyjny 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w I etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, 

w II etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone Uchwałą 

Nr IV/25/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów 

naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Miejską Turek oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów: 



 1) dziecko obojga rodziców  pracujących lub prowadzących działalność  gospodarczą            

                lub uczących się w trybie  dziennym;   

          2) dziecko, którego rodzice zadeklarują korzystanie przez  dziecko  z pełnej oferty  

                  przedszkola powyżej 8 godz. dziennie; 

              3) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola; 

             4) przedszkole wskazane we wniosku o przyjęcie dziecka, jest najbliżej położonym   

                  przedszkolem od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców; 

      5) dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka wpisanego do rejestru żłobków 

                   prowadzonego przez Burmistrza Miasta Turku; 

              6) dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych     

                   na rzecz Gminy Miejskiej Turek. 

 

Kryteria, o których wyżej mowa mają przypisane wartości punktowe określone przez organ 

prowadzący przedszkole. 

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miejskiej Turek mogą być przyjęci 

do samorządowego przedszkola funkcjonującego na terenie Turku, jeżeli po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego nadal pozostają w przedszkolach wolne miejsca. 
 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania 

uzupełniającego 

1. Składanie wniosku wraz z załącznikami od 02.03.2015 r. 

do 20.03.2015 r. 

godz. 15.30 
 

od 15.06.2015 r. 

 do 22.06.2015 r. 

godz.15.00 
 

2. Podanie do publicznej wiadomości  listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych  

10.04.2015 r. 29.06.2015 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

05.05.2015 r. 03.06.2015 r. 

4. Składanie wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 7  dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

5. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

6. Złożenie, do dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 

odmowy przyjęcia  

do 7 dni  od terminu otrzymania pisemnego 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

7. Rozstrzygnięcie przez  dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 

odmowy przyjęcia 

do 7  dni od dnia złożenia odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 
dyrektora 



Z regulaminami rekrutacji dzieci można się zapoznać w placówkach prowadzących nabór dzieci 

oraz na stronach internetowych przedszkoli: 

 

Przedszkole Samorządowe nr 3                                  ul. Kączkowskiego 11       tel. 063 278-46-89 

im. Bajkowe Przedszkole                                           www.przedszkole3turek.pl 
 
 

Przedszkole Samorządowe nr 4                                  ul. Stawickiego 7               tel. 063 278-47-94 

im. Tęczowe                                                               www.przedszkole-teczowe.edupage.org 

  
 

Przedszkole Samorządowe nr 5                                  ul. Smorawińskiego 2        tel. 063 278-53-13 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Słoneczne              www.przedszkole5.turek.pl. 
 
 

 

Przedszkole Samorządowe nr 6                                   ul. Kączkowskiego 1a       tel. 063 278- 83-61 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka  www.kubuspuchatekturek.pl 
 
 

 

Przedszkole Samorządowe nr 7                                   os. Wyzwolenia 1a            tel. 063 278-23-57 

im. Misia Uszatka                                                        www.przedszkole-uszatek.turek.pl 
 
      

Przedszkole Samorządowe nr 8                                   ul. Browarna 5                   tel. 063 278-54-61 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Krasnala Hałabały  www.przedszkole8.turek.pl 
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