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  Regulamin Rekrutacji dzieci  do Oddziału  

Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych             

Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębiu                

   

Podstawa prawna:   

o Ustawa o Systemie Oświaty ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dn. 19 marca 2009 

roku o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw  ( Dz. 

U. Nr 56, poz. 4582 z późniejszymi zmianami) oraz z dn. 6 grudnia  2013 roku (Dz. U. 

2014.poz.7)  

 

o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 20 lutego 2004 r.  w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia  

z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz.232)  

 

o Statut Oddziałów Przedszkolnych przy  Zespole Szkół Publicznych                                             

Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębiu                                 
   

I. Tok postępowania rekrutacyjnego  
  

1. Przebieg rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego obejmuje:  

a) Określenie liczby miejsc organizacyjnych w oddziale przedszkolnym.  

b) Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego;  

c) Przyjmowanie „Kart zgłoszeń dzieci do oddziału przedszkolnego”;  

d) Powołanie Komisji Rekrutacyjnej;  

e) Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;  

f) Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej;  

g) Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego.  

2. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.  
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II. Zasady postępowania rekrutacyjnego  

1. Do Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych  Publicznej Szkole 

Podstawowej w Jastrzębiu  przyjmowane są   dzieci w wieku od 5 do 6 lat 

zamieszkałe na terenie Gminy Jastrząb.  

2. Liczba oddziałów określona w Projekcie Organizacyjnym jest liczbą maksymalną  

i w przypadku zgłoszenia do oddziału przedszkolnego mniejszej liczby dzieci 

ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.  

3. Podstawowa rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół 

Publicznych  Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębiu  odbywa się raz  w 

roku.  

a) Rodzice składają „Kartę zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”  

w dniach: od 1 marca do 31 marca 2017r. 

b) O przyjęciu dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół  

Publicznych  Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębiu  decyduje Komisja 

Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. Postępowanie rekrutacyjne   

i uzupełniające komisja musi zakończyć do 27 kwietnia.   

c) Listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego wywieszane będą   

28 kwietnia.  

4. W przypadku dzieci   spoza terenu gminy w przyjmowaniu dzieci do oddziału 

przedszkolnego zostały opracowane zasady pierwszeństwa  - zgodnie   

z  nowelizacją Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 18.01.2014r. (Dz.U.2014.poz.7)  

art. 20c pkt.2  

  

Dzieci sześcioletnie i pięcioletnie, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa:  

LP.  Kryterium  Liczba pkt.  

1.  Dzieci rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci)  10  

2.  Dzieci niepełnosprawne  10  

3.  Dzieci, które mają niepełnosprawnego rodzica  10  

4.  Dzieci, które mają niepełnosprawnych  rodziców  10  
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5.  Dzieci, które mają niepełnosprawne rodzeństwo  10  

6.  Dzieci rodziców samotnie wychowujących  10  

7.  Dzieci objętych pieczą zastępczą  10  

  

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym  etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.  

a) Na rok szkolny 2017/2018 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy 

składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa 

dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Jastrzębiu w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym.  

Lp.  Kryterium uzupełniające  
liczba  

pkt.  

1.  
Rodzeństwo kandydata realizowało obowiązek przedszkolny w  

Oddziale  przedszkolnym przy ZSP PSP w Jastrzębiu   
4  

2.  Miejsce pracy jednego z rodziców w obwodzie gminy          4  

3.    
Dogodne położenie  oddziału  przedszkolnego w stosunku do 

zamieszkania kandydata  
4  

4.  Inna uzasadniona przez rodzica/opiekuna sytuacja rodzinna   2  

  

III. Komisja rekrutacyjna  

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. Zadania komisji określa art. 20zc Ustawy z 6 grudnia 2013r.  

  

IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji  

1. Dokumenty składane przez rodziców do oddziału przedszkolnego to:  

a. „Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”;  
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b. Inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb.  

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:  

a. Imienne wykazy zgłoszonych dzieci;  

b. „Karty zgłoszeń dzieci do oddziału przedszkolnego”, oraz inne dokumenty   

    złożone przez rodziców;  

c. Arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej.  

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego       

załącza:  

a. listy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb  przyjętych do Oddziału      

Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych  Publicznej Szkole Podstawowej      

w Jastrzębiu  ( według rozdziałów z zaznaczeniem rocznika)  

b. listy dzieci nieprzyjętych do Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół    

    Publicznych  Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębiu    
c. Rodzice dziecka nieprzyjętego mają możliwość do 5 dni wpisać dziecko na listę      

rezerwową która znajduje się w sekretariacie  szkoły.  

d. Dzieci z listy rezerwowej są przyjmowane przez dyrektora zgodnie z kryteriami      

określonymi podczas rekrutacji  

  

V. Przepisy końcowe  

  

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy, lecz liczba ta nie może      

być większa niż 25 dzieci.  

2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.   

3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora,         

z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale II, punkty 1-5.                             

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.                                                                 

 

   

 


