Rekrutacja do publicznych przedszkoli
na rok szkolny 2018/2019

DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ
Dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji
przedszkolnej w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć
deklarację o kontynuowaniu w terminie od 26 lutego do 5 marca 2018 br. w przedszkolu, do
którego dziecko uczęszcza obecnie.
WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI
O przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6
lat zamieszkałe na terenie gminy Dobra .
Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić ręcznie wniosek
o przyjęcie, który można wydrukować ze strony internetowej lub pobrać w placówce
przedszkolnej (druk będzie dostępny 5 marca br). Wypełniony wniosek wraz ze stosownymi
dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w wybranym przedszkolu w terminie od 6 do
23 marca br.
WAŻNE TERMINY:
Postępowanie rekrutacyjne:
Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych

6 marca 2018 - 23 marca 2018
10 kwietnia 2018 godz. 12.00
17 kwietnia 2018 do godz.
15.00

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające :
Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami.

23 kwietnia 2018 – 11 maja
2018

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym.

25 maja 2018 godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 czerwca 2018 do godz. 15.00

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI NA I ETAPIE
wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., (Dz. U z 2017 r.
poz. 59 z póź. zm.)
KRYTERIA
wielodzietność rodziny
kandydata
niepełnosprawność
kandydata
niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata
niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata
niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

LICZBA
WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA
PUNKTÓW
100 pkt.
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
100 pkt.
100 pkt.

100 pkt.
100 pkt.

100 pkt.
samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

objęcie kandydata pieczą
zastępczą

100 pkt.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność, 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
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016
poz. 2046 z późn.zm.) - składane w oryginale lub kopie
poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka - składane w
oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandydata oraz w każdym z
powyższych przypadków oświadczenie o nie
wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
2017 poz. 697 z późn.zm.) - składany w oryginale lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata

KRYTERIA DO DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
KRYTERIA
1. pozostawanie obojga rodziców lub rodzica

LICZBA WYMAGANE DOKUMENTY /
PUNKTÓW OŚWIADCZENIA
4 pkt.

oświadczenie

samotnie wychowującego kandydata w
zatrudnieniu w ramach pracowniczego
stosunku pracy, samozatrudnienia ,
wykonujących pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych lub prowadzących
gospodarstwo rolne.
2. pozostawanie jednego z rodziców
kandydata w zatrudnieniu w ramach
pracowniczego stosunku pracy,
samozatrudnienia , wykonywania pracy na
podstawie umów cywilnoprawnych lub
prowadzącego gospodarstwo rolne
3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego
samego przedszkola lub zespołu, w skład
którego wchodzi przedszkole
4. dochód, o którym mowa w art. 131 ust. 5
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe na osobę w rodzinie kandydata nie
przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ust.
1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o
świadczeniach rodzinnych.

1 pkt.

oświadczenie

1 pkt.

oświadczenie

1 pkt.

oświadczenie

PRZECZYTAJ UWAŻNIE:
Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę: "Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do wniosku o przyjęcie do przedszkola,
potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może również zwrócić się z wnioskiem do Miejsko
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację spełniania kryteriów ustawowych nr
1 i 6 poprzez udostępnienie informacji z bazy danych MGOPS lub w drodze wywiadu,
o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów
potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku
weryfikacji przez MGOPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych wywieszane będą w przedszkolach .
Rodzic/opiekun dziecka , w przypadku wyboru innego przedszkola, do którego kandydat
został zakwalifikowany, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji z miejsca w
przedszkolu w terminie 7 dni od dnia wywieszenia listy kandydatów zakwalifikowanych.

