
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ДИТЯЧИХ САДКІВ ТА ВІДДІЛІВ ПІДГОТОВКИ ДО 
ШКОЛИ У ЗАКЛАДАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В Гміні Бяле Блота на  

навчальний рік 2022/2023 

 

ПРАВОВА ОСНОВА 

 

• Закон від 14 грудня 2016 року - Закон про освіту; 

• Постанова Ради Гміни  Бялє Блота від 28 лютого 2017 року No РГК.0007.14.2017 р. про визначення критеріїв 

набору до державного дитячого садка, дошкільного класу в державній початковій школі або іншої форми 

дошкільної освіти, що діє в Гміні Бяле-Блота, скорингу та документів, що підтверджують їх виконання; 

• Розпорядження Міського голови Гміни Бяле  Блота від 31 січня 2022 року No 7/2022 про визначення на 

2022/2023 роки графіка діяльності в процедурі набору персоналу та додаткових проваджень,  

до дитячих садків або дошкільних класів у початкових школах, для яких Керівним органом є Гміна Бяле-Блота, 

а також критеріїв, що враховуються, та документів, що підтверджують їх виконання; 

 •Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист       фізичних 

осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 

95/46/ЄС (далі : GDPR); 

• Закон від 10 травня 2018 року про захист персональних даних. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

1. Діти допускаються до дошкільних занять на новий навчальний рік на підставі письмової декларації  

про продовження дошкільної освіти або заяву на вступ дитини до дошкільного класу. 

2. Батьки дітей, які відвідують дошкільний клас, щорічно подають «Декларацію про продовження дошкільної 

освіти дитини» в закладі, до якого дитина раніше була прийнята. Форми декларацій подаються протягом 7 днів, 

що передують даті початку процедури набору. Роздруківки доступні для скачування на сайті закладів, що 

набирають на дошкільні заняття, а також у приміщеннях відповідних установ. 

3. Необхідно подати декларації про продовження дошкільної освіти за 2022/2023 навчальний рік в установах з 

28 лютого по 11 березня 2022 року в секретаріаті або в призначеному місці – до скриньок приймальних. 

Неподання декларації рівносильно відмові. 

4. Зарахування дитини до закладу здійснюється на підставі письмової заяви про вступ до дошкільного класу 

разом з повною документацією, що підтверджує відповідність критеріям, заяви, довідки тощо. Документація 

повинна бути подана в установленому терміні в секретаріат установи або в призначеному місці (до 

приймальної скриньки). 

5. Терміни проведення процедури набору та додаткових данних, включаючи терміни подачі документів, на 

2022/2023 навчальний рік до державних дитячих садків, дошкільних класів  

у державних початкових школах, державних інших формах дошкільної освіти та класах I державних початкових 

шкіл – визначає керівний орган у формі Постанови. 



6. Детальний графік заходів у процедурі набору та додатковій процедурі додається як додаток 1 до цього 

документа, який був розроблений на підставі розпорядження міського голови Гміни Бяле-Блота від 31 

січня 2022 року No 7/2022. 

7. Найважливіші дати, пов'язані з основним набором на навчальний рік 2022/2023: 

 

Набуття чинності/ тип документа Кого це стосується? 
Кінцевий термін подачі 

заявки 

Подання декларації в приміщені 

виховавчого закладу 

про продовження дошкільної освіти дитини 

Діти, які вже відвідують  

Виховавчі заклади 

від 28.02.2022 р. – год. 8:00 

до 11.03.2022 r. – год. 15:00 

Подача через електронну платформу та в 

безспосередньо виховавчому закладі 

Заяви про прийом дитини  

до дитячого садка разом з  

з усіма необхідними документами 

Діти – кандидати, які  саме 

подають заявку на вступ  

до дитячого садка 

від 21.03.2022 r. – год. 8:00 

до 01.04.2022 r. – год. 15:00 

Подання підтвердження добровільної 

згоди на реєстрацію  

дитини до закладу 

Діти – кандидати, які пройшли 

відбір для вступу до закладу 

від 25.04.2022 r. – год. 12:00 

до 05.05.2022 r. – год. 15:00 

 

8. Набір для дітей 5 і 6 років, які виконують однорічний обов'язок підготовки до дошкільної освіти, також 

проводиться в початкових школах. 

9. В першу чергу діти, які проживають в Гміні Бяле-Блота, допускаються до дошкільних класів. У ситуації, 

коли заклад все ще має вільні місця, кандидати/діти, які проживають за межами Гміни, можуть бути 

допущені до виховавчого закладу. 

 

ПРОЦЕДУРА НАБОРУ  

 

1. Процедура набору проводиться за заявою одного з батьків, що подається директору закладу. Заявка 

також подається через електронний майданчик: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabialeblota та 

приймається з роздрукованим та підписаним набором документів до секретаріату виховавчого закладу. 

Форма заявки та шаблони документів доступні на платформі підбору:  

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabialeblota а також на веб-сайтах безпосередньо виховавчих 

закладів. 

2. Процедура набору відбувається поетапно. Спочатку Рекрутинговий комітет перевіряє заявки з точки зору 

встановлених законом критеріїв (I етап). Нормативні критерії включають: 

а) багатодітні діти, 

б) інвалідність дитини, 

в) інвалідність батьків, 

г) інвалідність обох батьків, 



д) інвалідність братів і сестер кандидата, 

е) виховання дитини лише одного з батьків, 

(є) в разі знаходження дитини в прийомній сім'ї. 

 

3. Заява повинна супроводжуватися документами та заповненими заявами та довідками, що 

підтверджують відповідність вищезазначеним законодавчим критеріям, викладеним у Законі від 14 грудня 

2016 року – Закон про освіту: 

а) декларація багатодітної сім'ї  дитини; 

б) рішення про необхідність спеціальної освіти на підставі інвалідності;  

(в) довідка про інвалідність або ступінь інвалідності у значенні положень Закону від 27 серпня 1997 року 

про професійну та соціальну реабілітацію та працевлаштування інвалідів з нагоди: 

• інвалідність дитини, 

• інвалідність одного з батьків дитини, 

• інвалідність обох батьків дитини, 

• інвалідність братів і сестер дитини. 

г) остаточне рішення сімейного суду, який постановив про розлучення батьків дитини або свідоцтво про 

смерть, і заяву про те, що дитина виховувалася одна і що жодна дитина не була вихована спільно з 

батьком; 

є)документ, що засвідчує, що дитина перебуває в прийомній сім'ї відповідно до Закону від 9 червня 2011 

року про підтримку сім'ї та систему прийомних сімей. 

. 

4. У разі однакових результатів, отриманих на першому етапі процедури відбору, або якщо після 

закінчення цього етапу виховавчий заклад все ще має вільні місця, на другому етапі процедури набору 

враховуються такі додаткові критерії, визначені керівним органом Постановою NR RGK.0007.14.2017 

Ради Гміни Бяле Блота від 28 лютого 2017 року: 

(a) дитина, на якого поширюється обов'язкова однорічна підготовка до школи (6-річна) або дитина 

старше 6 років з відкладеним обов'язковим навчанням;  

б) дитина, обидва батьки/законні опікуни якого працюють, виконують роботу на підставі цивільно-

правового договору, щодня навчаються, керують фермерським господарством або підприємницькою 

діяльністю - критерій також застосовується до батька/законного опікуна єдиного кандидата; 

в) кандидат, один з батьків/законних опікунів якого працює, виконує роботу на підставі цивільно-

правового договору, навчається щодня, керує агрохолдингом або господарською діяльністю або 

несільськогосподарською господарською діяльністю;  

г) кандидат, чиї брати і сестри в наступному навчальному році продовжать дошкільну освіту;  

в громадському дитячому садку або іншій публічній формі дошкільної освіти в Гміні Бяле Блота; 

 

 



є) дохід на одну особу в сім'ї дитини у разі отримання доходу менше або дорівнює сумі,  

зазначеній в статті 5(1) Закону від 28 листопада 2003 року про сімейні виплати;  

ж) дохід на одну особу в сім'ї кандидата у разі отримання доходу, що перевищує суму, зазначену в 

пункті 1 статті 5 Закону від 28 листопада 2003 року про сімейні виплати.  

5. Заява повинна супроводжуватися документами та заповненими заявами, сертифікатами, що 

підтверджують, що кандидат/дитина відповідає додатковим критеріям, викладеним у Резолюції NR 

RGK.0007.14.2017 Ради Гміни Бяле Блота від 28 лютого 2017 року. Тобто: 

а) заява батьків кандидата про необхідність виконання обов'язку однорічної дошкільної підготовки або, у 

разі відстрочки обов'язкового навчання для дитини старше 7 років, - лист від керівника школи про 

відстрочення початку обов'язкового навчання дитиною в даний рік разом з рішенням про необхідність 

спеціальної освіти та думкою психолого-педагогічного консультаційного центру про необхідність відкласти 

обов'язкове навчання - стосується критерію 1;  

б) довідка роботодавця про працевлаштування або довідка про роботу за цивільно-правовим договором 

або довідка школи/університету, що підтверджує денну форму навчання або свідоцтво про ведення 

фермерського господарства або свідоцтво про ведення підприємницької діяльності (поточна роздруківка з 

сайту Центрального реєстру та інформація про господарську діяльність або інформація з Національного 

реєстру суду) – застосовується до критеріїв No 2 і 3; 

в) заява батьків про продовження дошкільної освіти братами і сестрами дитини/кандидата в даному 

навчальному році в громадському дитячому садку або іншій формі дошкільної освіти в Гміні Бяле Блота – 

застосовується до критерію No 4; 

 г) заява батьків дитини про розмір доходу на одну особу в сім'ї дитини– стосується  

Критерії 5 і 6. 

6. Крім того, до заяви про прийом дитини подається декларація про проживання в Гміні Бяле-Блота - 

якщо кандидат проживає на її території. 

7. Всі заяви повинні бути зроблені під розумінням в разі чого кримінальної відповідальності за 

надання неправдивих свідчень. 

8. Приймальна комісія приймає кандидата в дошкільний клас тільки на вакантні місця, якщо в 

результаті процедури набору кандидат подав всі необхідні документи, в тому числі заяву про 

волевиявлення для зарахування в встановлені терміни. 

9. Процедура набору здійснюється приймальною комісією, призначеною директором виховавчого 

об'єкта. Директор призначає голову відбіркової комісії. 

10.Приймальна комісія в процесі набору виконує завдання, зазначені в окремих нормативних актах, 

перевіряє заявки з документацією в формальному та матеріальному вираженні, розподіляє бали 

кожному кандидату відповідно до критеріїв, викладених у Законі про освіту, а також на другому етапі - 

на основі додаткових критеріїв - місцевих, зазначених у Постанові NR RGK.0007.14.2017 Ради Гміни 

Бяле Блота. 

11. Приймальна комісія присуджує бали, кваліфікуючи або не кваліфікуючи кандидата на дошкільний 

клас. Кількість кваліфікованих кандидатів залежить від кількості зайнятих місць.   



12. Результати процедури набору оприлюднюються Комісією у формі переліку кваліфікованих та 

некваліфікованих кандидатів у строки, встановлені органом управління (шляхом розміщення на 

інформаційній дошці та публікації її на електронному приймальному майданчику). 

13. Після публікації Приймальною комісією списку кваліфікованих дітей та  інших некваліфікованих  

(Примітка: КВАЛІФІКАЦІЯ – НЕ ОЗНАЧАЄ ВСТУП ДО ЗАКЛАДУ), батьки кваліфікованих дітей 

зобов'язані подати форму ПІДТВЕРДЖЕННЯ добровільної згоди НА ЗАРАХУВАННЯ ТА 

ВІДВІДУВАННЯ ДИТИНИ ДО ЗАКЛАДУ У ВИЗНАЧЕНОМУ МІСЦІ. Ненадання «Підтвердження згоди 

до зарахування та відвідування дитини» вчасно рівносильно відмові. 

14.Після подання батьками кваліфікованих дітей підтвердження згоди на зарахування та відвідування 

дитини закладу – приймальна комісія, публікує списки дітей, допущених та не прийнятих у строк 

відповідно до Графіка. 

15.  Приймальна комісія складає протокол про проведену діяльність. 

16. Батьки заявника мають право оскаржити рішення Комісії з урахуванням процедур оскарження, 

встановлених окремими положеннями. 

17. Додаткова процедура набору дітей буде здійснюватися відповідно до Графіка процедури 

приймальної комісії тільки в тому випадку, якщо після закінчення основної процедури підбору 

виховавчий заклад матиме вільні місця. 

18. Строки та заходи процедури набору на 2022/2023 роки визначені органом управління на підставі 

Закону про освіту та інших нормативно-правових актів. Недотримання термінів і процедур, 

недотримання батьками формальностей призводить до прийняття рішення про відхилення заявки на 

прийом дитини / кандидата приймальною комісією. З огляду на вищесказане, мати чи батько 

зобов'язані дотримуватися встановлених процедур і термінів.  



ВКЛАДЕННЯ NO 1 

ГРАФІК ЗАХОДІВ В ПРОЦЕСІ НАБОРУ НА ДОШКІЛЬНІ КЛАСИ 

НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 2022/2023 

 

Lp. 
Вид діяльності з підбору кандидата 

(дитини) та додаткової процедури 

Дата  

початку 
Дата закінчення 

1. 
Подання декларацій про продовження 

дошкільної освіти. 

28.02.2022 r. 

godz. 8.00 

11.03.2022 r. 

godz. 15.00 

2. 

Подача заяви на вступ до дитячого садка (або 

іншої форми дошкільної освіти) разом з 

документами, де кандидат відповідає умовам 

та критеріям, які слід враховувати  

в процедурі набору до виховавчого закладу. 

21.03.2022 r. 

godz. 8.00 

01.04.2022 r. 

godz. 15.00 

3. 

Перевірка приймальними комісіями заяв на 

дитячий садок (або іншої форми дошкільної 

освіти) та документів, що підтверджують 

відповідність кандидата умовам або критеріям, 

врахованим у процедурі набору. 

21.03.2022 r. 

godz. 8.00 

04.04.2022 r.  

godz. 15.00 

4. 

Публікаціяприймальними комісіями списку 

кваліфікованих і некваліфікованих кандидатів в 

процедурі набору. 

25.04.2022 r. 

godz. 12.00 

5. 

Підтвердження батьками кандидата згоди у 

вигляді письмової заяви в процедурі наборудо 

виховавчого закладу. 

25.04.2022 r. 

godz. 12.00 

05.05.2022 r. 

godz. 15.00 

6. 

Оприлюднення приймальними комісіями списку 

прийнятих та неприйнятих кандидатів  

в процедурі наборудо виховавчих закладів. 

09.05.2022 r. godz. 15.00 

ПРОЦЕДУРА ДООПРАЦЮВАННЯ 

7. 

Подача заяви на вступ до дитячого садка (або 

іншої форми дошкільної освіти) разом з 

документами, яким кандидат відповідає 

умовам або критеріям, які слід враховувати  

в додатковій процедурі підбору до виховавчого 

закладу. 

01.08.2022 r. 

godz. 8.00 

05.08.2022 r. 

godz. 15.00 

8. 

Перевірка приймальними комісіями заяв на 

дитячий садок (або іншої форми дошкільної 

освіти) та документів, що підтверджують 

відповідність кандидата умовам або критеріям, 

врахованим у додатковій процедурі набору до 

виховавчого закладу. 

01.08.2022 r. 

godz. 8.00 

12.08.2022 r. 

godz. 15.00 

9. 

Оприлюднення приймальними комісіями списку 

кваліфікованих та некваліфікованих кандидатів 

у процедурі додаткового набору. 

17.08.2022 r. 

godz.12.00 

10. 

Підтвердження батьками кандидата згоди на  

прийняття у вигляді письмової заяви в 

додатковій процедурі набору до виховавчих 

закладів. 

17.08.2022 r. 

godz. 12.00 

22.08.2022 r. 

godz. 15.00 



11. 

Оприлюднення приймальними комісіями списку 

прийнятих та неприйнятих кандидатів в 

додатковій процедурі підбору до виховавчих 

закладів. 

23.08.2022 r. 

godz. 15.00 

ПРОЦЕДУРА ОСКАРЖЕННЯ 

1. 
Подача заяв до приймальної комісії для 

підготовки обґрунтування відмови. 

до 7 днів з дня публікації списків прийнятих і 

неприйнятих кандидатів. 

2. 
Підготовка обґрунтування причини 

відмови прийняти кандидата. 

до 5 днів з моменту отримання запиту на 

обґрунтування. 

3. 
Подання звернення директору установи  

від рішення приймальної комісії. 

до 7 днів з дня отримання обґрунтування 

приймальної комісії. 

4. 
Рішення директора установи оскаржить 

рішення приймальної комісії. 

до 7 днів з дня подання звернення директору 

виховавчого закладу. 

 


