Harmonogram i zasady rekrutacji do przedszkoli
samorządowych Gminy Jerzmanowice-Przeginia w roku
szkolnym 2017/2018
Działają na podstawie:
1) Uchwały Rady Gminy Jerzmanowice -Przeginia nr XXXI/204/2017 z dnia 27.02.2017 r.
1) ustawa z 14 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2017r. poz.59 13734 przepisy wprowadzające ustawę
Prawo oświatowe – zapisy przejściowe dotyczące roku szkolnego 2017/2018 (czynności
podejmowane jeszcze w roku szkolnym 2016/17),2) ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (w rozdz. 6 w art. 130-131, 149-150, 152-161 znajdują się uregulowania
obowiązujące rekrutację dzieci przedszkolnych w okresie przejściowym oraz po zakończeniu
zmian w systemie polskiej oświaty).

Ustala się harmonogram i zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2017/2018
1) terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania
przedszkolnego: od 6 marca do 31 marca 2017 r.
2) termin przeprowadzania postępowania pierwszego rekrutacyjnego: od 3 kwietnia do
12 kwietnia 2017 r.
3) termin przeprowadzania postępowania uzupełniającego: do 30 kwietnia 2017 r.
4) Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola: (pierwszy etap
rekrutacyjny) W myśl art.131 ust.1 i 2 Ustawy o systemie oswiaty
do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria
ustawowe:
1) wielodzietność,
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
(Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość po 100 pkt)

5) Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniające).
Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla
potrzeb drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli:
1. Kandydat jest objęty rocznym przygotowaniem przedszkolnym (sześciolatki) – wartość 30
punktów.

2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu lub pobierają naukę
w systemie dziennym - wartość 30 punktów - zaświadczenie z zakładu pracy (dla każdego
z rodziców, opiekunów prawnych) w przypadku samozatrudnienia wpis do ewidencji
działalności gospodarczej lub poświadczenia rozliczenia się z ZUS lub Urzędem
Skarbowym.
3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin dziennie - 10 punktówoświadczenie rodzica, opiekuna prawnego o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola,
powyżej podstawy programowej.
4. Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta
- 10 punktów - (Nr i data wydania orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór
Kuratora lub zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny
wsparciem asystenta).
5. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola - 5 punktów – poświadczenie
przez
dyrektora
placówki
na
podstawie
posiadanej
dokumentacji.

6) Rodzice dziecka uczęszczającego w bieżącym roku do przedszkola składają do dyrektora
deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym 7 dni przed
ogłoszonym przez dyrektora początkiem rekrutacji.
7) W przypadku nie złożenia deklaracji w określonym wyżej terminie dziecko zostaje
skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.
8) Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu dziecka
do przedszkola należy dostarczyć do przedszkola razem z wnioskiem.
9) O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba punktów otrzymana za kryteria w pierwszym
i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
10) W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza
ilość wolnych miejsc w przedszkolu wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które
ustala kolejność przyjęcia do przedszkola oraz kolejność na liście rezerwowej dzieci
oczekujących na miejsce w przedszkolu. Losowania dokonują rodzice, którzy złożyli
wnioski mające taką samą liczbę punktów.
11) Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych rodzice zobowiązani są do zawarcia dyrektorem
umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola na dany rok szkolny w terminie do
25 maja danego roku.
12) Nie podpisanie umowy przez rodziców dziecka terminie 25 maja danego roku jest
równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola, skreśleniem go
z listy przyjętych i przyjęcie kolejnego dziecka rezerwowej listy dzieci, oczekujących
na miejsce w przedszkolu.
13) Przyjmowanie do przedszkoli dzieci które nie uczestniczyły w procesie naboru może
nastąpić tylko w przypadku wolnych miejsc z uwzględnieniem prowadzonej przez
przedszkole listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie.

14) Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza
komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Dyrektor wyznacza także
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
Informacje dodatkowe

Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać w sekretariatach szkół
prowadzących przedszkola oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy www.jerzmanowiceprzeginia.pl - zakładka. oraz strony internetowej www.szkolajerzmanowice.pl

Zapisy na rok szkolny 2017/2018 będą odbywać się w terminie 6.03-31.04. 2017 r.
Zapraszamy do naszych przedszkoli dzieci 3,4,5,6 letnie z terenu Gminy JerzmanowicePrzeginia. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są bezpośrednio w sekretariacie
placówki. W terminie 03.04-12.04.2017 r. odbywa się pierwsze posiedzenie Komisji
Rekrutacyjnej, a do dnia 28.04.2017 r. wywieszona zostanie lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola.

Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice
dzieci uczęszczających do przedszkola również zobowiązani są do odebrania oraz
wypełnienia deklaracji w celu kontynuowania edukacji w naszych placówkach. W wyniku
nowelizacji ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowym
przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie. Przyjęcie dzieci do
przedszkoli opiera się o Zasady Rekrutacji Dzieci do Przedszkoli Samorządowych Gminy
Jerzmanowice-Przeginia. Przy rekrutacji do przedszkoli nie jest brana pod uwagę kolejność
zgłoszeń.
UWAGA RODZICE
W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7 roku życia.
Dziecko 6 letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile
korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, w
którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6 letnie nie uczęszczało do przedszkola
niezbędna będzie opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia
nauki w szkole podstawowej. Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym są objęte
dzieci 6 letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4 i 5 letnie mają mieć zapewnione miejsce
realizacji wychowania przedszkolnego, a od września 2017 r. także dzieci 3 letnie.

