INFORMACJA O ZASADACH REKRUTACJI
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W TUSZYMIE
Od dnia 1 września 2015 r. wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. (bez względu na miesiąc,
w którym się urodziły) rozpoczną obowiązkowo naukę w klasie I szkoły podstawowej,
z wyjątkiem dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Od 1 września 2015 r. dzieci 4-letnie, a od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat
będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach
wychowania przedszkolnego.
Kryteria rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych placówek
oświatowych określone zostały na poziomie ustawowym: ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7).

Wg w/w ustawy w pierwszej kolejności muszą być przyjmowane dzieci będące mieszkańcami danej
gminy, a w przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone
zostanie postępowanie rekrutacyjne, według następujących kryteriów:

1. KRYTERIA USTAWOWE (PODSTAWOWE):
W pierwszej kolejności przyjęte zostaną te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa tj.:
niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin
wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie
wychowujących dzieci. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

2. KRYTERIA USTALONE PRZEZ GMINĘ (DODATKOWE)
Na pozostałe miejsca, dzieci przyjmowane będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami określanymi przez
dyrektora szkoły w porozumieniu z gminą – kryteria te podano w ostatniej części poniższej tabeli.

3. Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci
zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.
4. Poniżej w tabeli określono wszystkie kryteria oraz konieczne dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich
spełniania. Dokumenty, o których mowa powinny być złożone wraz z wnioskiem do dyrektora szkoły.

INFORMACJA O KRYTERIACH REKRUTACYJNYCH DO ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH ORAZ SPOSOBIE ICH DOKUMENTOWANIA
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TUSZYMIE

KRYTERIA PODSTAWOWE
Podstawa prawna: art. 20c ust 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw

Ważność/waga
kryterium w
punktach

Dz. U. z 2014r. poz. 7

Kryterium

3 pkt.

Wielodzietność rodziny kandydata

Dokumentacja potwierdzająca

Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
3 pkt.

Niepełnosprawność kandydata
(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

3 pkt.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

3 pkt.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

3 pkt.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r.
Nr 127 poz.721 z późn. zm.).

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

3 pkt.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie
wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst
jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.).
3 pkt.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą
(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

Kryteria ustanowione przez Radę Miejską w Przecławiu
Podstawa prawna: art. 6 ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw
Dz. U. z 2014 r. poz. 7

Ważność/waga
kryterium w
punktach
Kryterium

Dokumentacja potwierdzająca

12 pkt.

Dziecko pięcioletnie, dziecko czteroletnie oraz dziecko z
odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się o przyjęcie
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej.

Wniosek rodziców/ prawnych opiekunów o przyjęcie
dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
zawierający informację o dacie urodzenia i miejscu
zamieszkania kandydata oraz ewentualnie informację o
decyzji dyrektora szkoły o odroczeniu obowiązku
szkolnego

8 pkt.

Dziecko, którego oboje rodzice / prawni opiekunowie/ pracują,
wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w
trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą.

Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów

4 pkt.

Zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu na minimum
7 godzin dziennie

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej

2 pkt.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie uczęszczało do tej samej
placówki edukacyjnej.

Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów

1 pkt.

Przedszkole lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej
jest najbliższą placówką względem miejsca zamieszkania
lub pracy rodziców / prawnych opiekunów/

Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów

1 pkt.

Rodzice/prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy od
osób fizycznych na rzecz Gminy Przecław.

Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów

HARMONOGRAM POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TUSZYMIE

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących
terminach:
1.

Od 2 marca do 10 marca 2015 roku – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2015/2016

2.

Od 16 do 31 marca 2015 roku – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału
przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016

3.

Do 15 kwietnia 2015 roku do godziny 1500 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4.

Od 16 do 22 kwietnia 2015 roku do godziny 1500 potwierdzenie przez rodziców / prawnych opiekunów
kandydata woli przyjęcia do oddziałów przedszkolnych.

5.

Do 27 kwietnia 2015 roku do godziny 1500 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz
nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych.
Terminy postępowania uzupełniającego:

1.

Od 17 do 24 sierpnia 2015 roku – składanie wniosków wraz z załącznikami w postępowaniu uzupełniającym.

2.

Do 25 sierpnia 2015 roku do godziny 1500 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

3.

Do 28 sierpnia 2015 roku do godziny 1500 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

