Burmistrz Zabłudowa
ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

Zabłudów, 26.02.2018 r.

Or. 4424.10.2018

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY
2018/2019
Zgodnie z art. 131 ust.1 i ust.7 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z
2017 r., poz.59 ze zm.) – do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w
publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy
Zabłudów. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Zabłudów mogą być przyjęci do
publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole, jeżeli po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w
tym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej
1. System rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 oparty jest o jednolite kryteria naboru:
a) kryteria ustawowe w/g art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
b) kryteria określone przez organ prowadzący w uchwale nr XXIV/212/2017 Rady Miejskiej
w Zabłudowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, dla których Gmina Zabłudów jest organem prowadzącym:
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Dziecko mające ustawowe
prawo w danym roku
rekrutacyjnym do
wychowania przedszkolnego

Dokumenty potwierdzające spełnienie
kryterium
Oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o
przyjęcie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego.

Liczba
punktów
30

2.

Dziecko, którego
rodzic/
rodzice/opiekun
prawny/opiekunowie prawni:
a) pracuje/-ą zawodowo,
b) prowadzi/-ą działalność
gospodarczą
c) prowadzi/-ą gospodarstwo
rolne
d) pobiera/-ą naukę w trybie
dziennym stacjonarnym.

3.

Rodzic/opiekun
prawny
kandydata
odprowadzający
podatek dochodowy na rzecz
Gminy
Zabłudów
lub
zamieszkujący na terenie
Gminy Zabłudów i płacący
podatek rolny na rzecz Gminy
Zabłudów.
Kontynuowanie
w
roku
szkolnym,
na
którym
prowadzona jest rekrutacja
edukacji
w
danym
przedszkolu przez rodzeństwo
kandydata.
Kandydat, wychowuje się w
rodzinie objętej nadzorem
kuratorskim lub wsparciem
asystenta rodziny.

4.

5.

6.

a) zaświadczenie rodzica/ rodziców/ opiekuna
prawnego z zakładu pracy,
b) aktualny (nie starszy niż 30 dni przed
złożeniem wniosku) wypis z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
c) zaświadczenie z KRUS o podleganiu
ubezpieczeniu społecznemu rolników z
tego tytułu lub dowód opłacania składek
KRUS,
d) zaświadczenie ze szkoły lub szkoły
wyższej o pobieraniu nauki w trybie
dziennym stacjonarnym.
Oświadczenie o odprowadzaniu podatku
dochodowego na rzecz Gminy Zabłudów lub
oświadczeniu o zamieszkaniu i płaceniu
podatku rolnego na rzecz Gminy Zabłudów.

25

Potwierdza dyrektor placówki na podstawie
właściwej dokumentacji.

15

Kopię
orzeczenia
sądu
rodzinnego
ustanawiającego
nadzór
kuratora
lub
zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy
społecznej o objęciu rodziny wsparciem
asystenta.
Deklaracja opieki w czasie Oświadczenie o potrzebie zapewnienia
przekraczającym 5 godzin dziecku opieki w czasie przekraczającym 5
dziennie i korzystania z godzin dziennie i korzystania z trzech
trzech posiłków dziennie.
posiłków dziennie.

10

20

5

2. Do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kandydaci
zapisywani są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W następnych
latach rodzice składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej
przez dziecko.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie
wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (art. 31 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo
oświatowe).
3a. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat
(art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
4. Dziecko w wieku 3 lat – 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie
wychowania przedszkolnego. Dziecko uzyskuje prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata. (art. 31 ust. 6 i
ust. 7 ustawy Prawo oświatowe).
5. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kandydatów do przedszkola lub oddziałów
przedszkolnych w szkołach znajdują się w poszczególnych bacówkach.
6. Zgodnie z Zarządzeniem Nr VII/484/2018 Burmistrza Zabłudowa z dnia 7 lutego 2018 r.
Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019
do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w następujący sposób:
Od dnia

Do godz.

Harmonogram czynności
Podanie do publicznej wiadomości
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
22.02.2018 r.
28.02.2018 r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji
o
kontynuowaniu
wychowania
przedszkolnego
w
roku
szkolnym
2018/2019.

Rekrutacja
1.03.2018 r.

30.03.2018 r.

1500

9.04.2018 r.
10.04.2010 r.

900

20.04.2018 r.

1500

Składanie w przedszkolu podpisanych przez
rodziców lub opiekunów prawnych
wniosków o przyjęcie do przedszkola.
Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
Opublikowanie w przedszkolach list
kandydatów zakwalifikowanych i list
kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest
równoznaczne
z
przyjęciem
do
przedszkola.
Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub
opiekuna
prawnego
dziecka
woli

3.04.2018 r.

11.04.2018 r.

Do dnia
10.02.2018 r.

23.04.2017 r.

900

Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca )
23.04.2018 r.
7.05.2018 r.
1500

8.05.2018 r.

15.05.2018 r.

11.05.2018 r.
15.05.2018 r.

900

22.05.2018 r.

1500

23.05.2018 r.

900

przyjęcia do przedszkola (zawieranie
umów ).
Opublikowanie w przedszkolach list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych.
Składanie w przedszkolu wniosków
o przyjęcie do przedszkola wraz
z
dokumentami
i
oświadczeniami
potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
Opublikowanie w przedszkolach list
kandydatów zakwalifikowanych i list
kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest
równoznaczne
z
przyjęciem
do
przedszkola.
Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia
do przedszkola ( zawieranie umów ).
Opublikowanie w przedszkolach list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych.

Burmistrz Zabłudowa
/-/ Adam Tomanek

