Załącznik 1
do Zarządzenia Nr 1/2019
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Nowych Ręczajach

REGUALMIN
REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W NOWYCH RĘCZAJACH
na rok szkolny 2019/2020
Podstawy prawne:
1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).
3. Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowych Ręczajach
I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin określa procedurę i zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci w wieku od 3 do 4 lat.
2. W wyjątkowych sytuacjach, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami mogą byd przyjęte dzieci dopiero
po ukooczeniu przez nie 2,5 lat.
§2
Ilekrod w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Gminie – należy przez to rozumied Gminę Poświętne;
2. Wójcie - należy przez to rozumied Wójta Gminy Poświętne;
3. Dyrektorze- należy przez to rozumied Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowych Ręczajach;
4. Przedszkolu - należy przez to rozumied Przedszkole Samorządowe w Nowych Ręczajach;
5. Komisji Rekrutacyjne j- należy przez to rozumied Komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego;
6. Przewodniczącym - należy przez to rozumied przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej;
7. Kryteriach – należy przez to rozumied kryteria określone w art. 20 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty oraz kryteria
określone dla II etapu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Wójtem Gminy;
8. Liście przyjętych – należy przez to rozumied listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję
Rekrutacyjną i rodzice złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;
9. Liście nieprzyjętych – należy rozumied listę dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych
w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej liczby punktów. niż minimalna wartośd
kwalifikująca do przyjęcia;
10. Wniosek o przyjęcie – należy rozumied dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Przedszkola
Samorządowego w Nowych Ręczajach;
11. Rodzicach – należy przez to rozumied rodzica posiadającego pełną władzę rodzicielską, prawnego opiekuna
dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą na d dzieckiem;
12. Kandydatach – należy przez to rozumied dziecko objęte rekrutacją do przedszkola;
13. Regulaminie – należy przez to rozumied Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Nowych
Ręczajach na rok szkolny 2018/2019.

§3
1. Zapisy Regulaminu Rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych
Ręczajach określają ogólne zasady przyjmowania kandydatów do przedszkola, tryb postępowania
rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
zakres uprawnieo i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.
2. Rekrutację do przedszkola na kolejny rok szkolny ogłasza Dyrektor Przedszkola w formie pisemnego
ogłoszenia
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 Dyrektor umieszcza: na tablicy ogłoszeo przedszkola. Ogłoszenie
zawiera termin i miejsce składania przez rodziców Wniosków przyjęcia oraz informację o miejscu
udostępnienie Regulaminu.
4. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest na wolne miejsca, po rozpatrzeniu deklaracji rodziców o
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczających już do przedszkola.
5. Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się bezpośrednio w przedszkolu.
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora przedszkola.
7. Przedszkole prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
8. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję
o przyjęciu do przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.
9. W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejnośd zgłoszeo.
10. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, które złożono w Przedszkolu w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Nowych Ręczajach
§4

Nabór prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem, który ustala Wójt Gminy Poświętne. Załącznik nr 1 i 2
Terminarz rekrutacji:
 13-28 lutego 2019 r. – składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 01-15 marca 2019 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
 do 10 kwietnia 2019 r. – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w
przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji.
 10-12 kwietnia 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacja
z miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 do 17 kwietnia 2019r. – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc. (od tej daty
rodzice mogą składad wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie
odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły)
§5
1. Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja
są przechowywane przez okres pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, zgromadzonych w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola
wniesiona zostanie skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakooczone prawomocnym
wyrokiem.

II
Zasady postępowania rekrutacyjnego
§6
1. Do przedszkola na kolejny rok szkolny przyjmowane są:
A. dzieci 3,4– letnie .
B. w wyjątkowych sytuacjach , gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami mogą byd przyjęte dzieci
dopiero po ukooczeniu przez nie 2,5 lat;
2. Rodzice zamieszkali poza gminą Poświętne mogą ubiegad się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero
w postępowaniu uzupełniającym, które będzie przeprowadzone po zakooczeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami. Decyzja przyjęcia dziecka
zamieszkującego poza gminą Poświętne uzgodniona powinna zostad z organem prowadzącym.
3. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku w terminie określonym
w harmonogramie naboru, który można pobrad bezpośrednio w placówce.
4. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest zgodna z liczbą miejsc, przyjęd do przedszkola
dokonuje Dyrektor.
5. W przypadku większej liczby zgłoszeo, Dyrektor przeprowadza rekrutację zgodnie z Regulaminem.
6. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
8. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące przy podpisywaniu umowy
o świadczenie usług przez przedszkole. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.
9. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do wypełnienia dodatku do wniosku
dotyczącego dodatkowych informacji o dziecku oraz podpisaniu wyżej wymienionej umowy na dany rok
szkolny w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.
§7

Postępowanie składa się z następujących etapów:
1. Zarejestrowanie kandydata w placówce na podstawie złożonego wniosku;
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
3. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na dany rok szkolny;
4. Postępowanie odwoławcze;
5. Postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji przedszkole
dysponuje nadal wolnymi miejscami.

III
Kryteria przyjęd dzieci do przedszkola
§8
1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek , o którym mowa w § 5 ust. 1 niż liczba
wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się I etap postępowania rekrutacyjnego. W I etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe tzw. ustawowe oraz ich wartośd
punktowa:
1) wielodzietnośd rodziny- 5 pkt;
2) niepełnosprawnośd kandydata- 5 pkt;
3) niepełnosprawnośd jednego z rodziców kandydata- 5 pkt;
4) niepełnosprawnośd obojga rodziców kandydata- 5 pkt;
5) niepełnosprawnośd rodzeostwa kandydata – 5 pkt,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 5 pkt;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 5 pkt.
Powyższe kryteria mają jednakową wartośd.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia
niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczba miejsc w przedszkolu Komisja przeprowadza
dla tej grupy II etap postępowania rekrutacyjnego.
3. W przypadku kiedy po I etapie postepowania rekrutacyjnego przedszkole posiada jeszcze wolne miejsca,
w II etapie biorą udział pozostali kandydaci, którzy nie spełniają kryteriów ustawowych.
4. W II etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria dodatkowe tzw. samorządowe określone
przez organem prowadzącym:
A. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu– za każdą zadeklarowaną godzinę 1 pkt. do uzyskania
max. 10
B. Kandydat, którego oboje rodzice pracują lub prowadzą pozarolniczą działalnośd gospodarczą lub
prowadzą gospodarstwo rolne lub studiują/uczą się w systemie dziennym – 5 pkt.
C. Bliskośd zamieszkania kandydata względem przedszkola – 5 pkt.
D. Kandydat z rodziny będącej pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, za wyjątkiem korzystania
ze świadczeo jednorazowych – 2 pkt.
E. Kandydat, którego rodzeostwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – 2 pkt.
Powyższe kryteria są o różnej wartości wyrażonej w punktach.
5. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o przyznaniu
miejsca w przedszkolu decydowad będzie data urodzenia kandydata ( preferowana kolejnośd od najstarszego
do najmłodszego kandydata).
6. Publikacja wyników rekrutacji odbędzie się w terminie 14 dni od zakooczenia prac Komisji Rekrutacyjnej,
jednak nie później niż do 10.04. b.r. poprzez zamieszczenie listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przedszkola na tablicy ogłoszeo w holu.
7. Potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia w dniach 10-13 kwietnia b.r. Nie złożenie oświadczenia w terminie oznacza rezygnacje z miejsca
w przedszkolu i powoduje automatycznie skreślenie kandydata z listy przyjętych. Oświadczenie stanowi
załącznik nr 4
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych, nie później niż do 17 kwietnia b.r.
9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal posiada wolne miejsca Komisja
Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające , które kooczy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia
roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

IV
Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji
§9
1. Podstawa udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest złożenie wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu przedszkola.
3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora przedszkola.
4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych i samorządowych:
A. Zaświadczenie/oświadczenie o zatrudnieniu;
B. Zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym;
C. W przypadku niepełnosprawności dziecka, niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców,
niepełnosprawności rodzeostwa – wymagane jest orzeczeni o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
bez względu na niepełnosprawnośd, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721
z późn. zm.)- w postaci kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez rodziców dziecka;
D. Osoby (matki lub ojca) samotnie wychowującego dziecko – wymagany jest prawomocny wyrok sądu
rodzinnego orzekający rozwód , separację lub akt zgonu – w postaci kopii poświadczonej za zgodnośd
z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie
wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
E. Objęcie dziecka pieczą zastępczą- wymagany jest dokument poświadczający objecie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) – w postaci kopii
poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez rodziców dziecka;
F. dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci – wymagane jest oświadczenie ;
G. Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata;
H. Kandydat z rodziny będącej pod opieką GOPS - zaświadczenie wydane przez GOPS
I. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu – pisemna deklaracja
J. Kandydat, którego rodzeostwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu –
oświadczenie
5. Wyżej wymienione oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznao. Składający oświadczenie zobowiązany jest do podpisania klauzuli następującej treści Jestem
świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ( art. 20 t ust. 6 ustawy
o systemie oświaty). Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznao.
6. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądad od rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności
zawarte w oświadczeniu. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej wskazuje termin dostarczenia żądanych
potwierdzeo.
7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócid się do wójta gminy właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodziców.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może byd zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym
mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
8. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwróci się przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest
jednoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów
pozbawia możliwości korzystania z pierwszeostwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

V
Skład i prace Komisji Rekrutacyjnej
§ 10
1. Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutacje na wolne miejsca w przedszkolu.
2. Komisja Rekrutacyjna nie prowadzi postępowania w przypadku przyjęd do przedszkola w trakcie roku
szkolnego.
§ 11
1.
2.
3.
4.

Dyrektor w drodze zarządzenia powołuje Komisję i wyznacza przewodniczącego.
W skład Komisji wchodzi nieparzysta liczba członków.
W pracach komisji może, na wniosek Dyrektora, uczestniczyd przedstawiciel organu prowadzącego.
W skład komisji wchodzą:
A. Przewodniczący
B. Sekretarz
C. Pozostali członkowie
5. Członkowie Komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych kandydatów
i ich rodziców udostępnionych w procesie rekrutacji. Oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
regulaminu.

§ 12
1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się w terminie 5 dni od zakooczenia terminu składania wniosków
o przyjęcie dzieci do przedszkola, podawanego do informacji publicznej przez dyrektora przedszkola.
2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest uprawniony do zwoływania posiedzeo w trybie nadzwyczajnym.
3. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje przewodniczący Komisji.
4. Udział w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków.
5. Członkowie Komisji rekrutacyjnej maja prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą
Komisji tj. do złożonych wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami.
6. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę, skład osobowy, ustalenia
Komisji. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i członków. Wzór protokołu postępowania
rekrutacyjnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.
7. Obsługę administracyjno-biurową Komisji prowadzi sekretariat przedszkola.
8. Dokumentacja z rekrutacji przechowywana jest w przedszkolu.

§ 13
1. Do zadao Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
A. dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami;
B. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;
C. wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz
informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola;
wzór listy kandydatów do przedszkola stanowi załącznik Nr 7 i 8 do niniejszego regulaminu
D. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do przedszkola zgodnie z wymogami art.
20 zc ust. 4 ustawy o systemie oświaty wywieszonej w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola,
zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w porządku alfabetycznym oraz najniższą

liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia; wzór listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola stanowi załącznik Nr 9 i 10 do niniejszego regulaminu;
E. w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę wolnych miejsc;
F. sporządzenie protokołu ;
G. sporządzenie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata; uzasadnienie odmowy zawiera przyczynę odmowy w tym najniższą liczbę punktów , która
uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym;
H. w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu , przeprowadzenie w terminie do kooca sierpnia roku
szkolnego postępowanie uzupełniającego , które kooczy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami
prawa.

§ 14
Komisja Rekrutacyjna pracuje według następującego porządku:
1. prace przygotowawcze polegające na:
A. sprawdzeniu pod względem formalnym złożonych wniosków ;
B. w przypadku braków formalnych wykluczenie ich z postępowania rekrutacyjnego; do wniosku
odrzuconego z powodu braków formalnych należy dołączyd opis wskazujący na braki;
2. I etap postępowania rekrutacyjnego polega na przypisaniu właściwej punktacji kandydatom za kryteria
podstawowe tzw. ustawowe oraz ustaleniu wykazu kandydatów wg liczby zdobytych punktów od liczby
największej ;
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia
niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu Komisja
przeprowadza dla tej grupy II etap postępowania rekrutacyjnego.

3. W przypadku kiedy po I etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole posiada jeszcze wolne miejsca,
w II etapie biorą udział pozostali kandydaci, którzy nie spełniają kryteriów ustawowych
4. II etap postępowania rekrutacyjnego polega na przypisaniu właściwej punktacji kandydatom za kryteria
dodatkowe tzw. samorządowe ;
5. postępowanie uzupełniające prowadzi się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
gdy przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami ; obowiązują takie same zasady postępowania
uzupełniającego , jak opisane powyżej, które przeprowadza się do kooca miesiąca sierpnia roku szkolnego,
poprzedzającego rok szkolny , który prowadzony jest nabór.
6. Z postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół.

VI
Procedura odwoławcza
§ 15
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do
przedszkola rodzic może wystąpid do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem
o uzasadnienie.
3. Rodzic kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieśd do dyrektora przedszkola
odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygniecie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

VII
Przepisy przejściowe i postanowienia koocowe
§ 16
1. Zmiany do regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzaniu.
2. Na potrzeby rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym kryteria , o których mowa w art. 20 ust. 4ustawy
o systemie oświaty – kryteria dodatkowe tzw. samorządowe ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu
z organem prowadzącym.
3. Na rok szkolny terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów określa dyrektor
przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
4. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora przedszkola o jego wprowadzeniu.

Załączniki do regulaminu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Załącznik nr 1 – zarządzenie Wójta Gminy Poświętne
Załącznik nr 2 – Terminy przeprowadzania rekrutacji
Załącznik nr 3 - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Załącznik nr 4 - potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola
Załącznik nr 5 - oświadczenie o ochronie danych osobowych kandydatów i ich rodziców
Załącznik Nr 6 – wzór protokołu postępowania rekrutacyjnego;
Załącznik Nr 7 – wzór listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola;
Załącznik Nr 8 – wzór listy dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola;
Załącznik nr 9 – wzór listy dzieci przyjętych do przedszkola
Załącznik n10 – wzór listy dzieci nieprzyjętych do przedszkola

Załącznik Nr 4
do „Regulaminu rekrutacji do Przedszkola
w Zespole Szkolno Przedszkolnym
w Nowych Ręczajach
na rok szkolny 2019/2020”
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019
z dnia 11 lutego 2019 r.

….............................................................................
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

POTWIERDZENIE WOLI
zapisu dziecka do Przedszkola Samorządowego” w Nowych Ręczajach
w roku szkolnym 2019/2020

Potwierdzam wolę zapisu dziecka:……………………….................................................................
(imię i nazwisko dziecka, numer PESEL dziecka)
do Przedszkola Samorządowego w Nowych Ręczajach, do którego zostało zakwalifikowane
na rok szkolny 2019/2020.

Nowe Ręczaje, dnia …………………………………

…………………………………………………………
( czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………..
pieczątka i podpis dyrektora

`

Załącznik Nr 5
do „Regulaminu rekrutacji do Przedszkola
w Zespole Szkolno Przedszkolnym
w Nowych Ręczajach
na rok szkolny 2019/2020”
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019
z dnia 11 lutego 2019 r.

Zobowiązanie do poufności i bezstronności
Ja niżej podpisana/podpisany, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brad udział w pracach Komisji
Rekrutacyjnej w Przedszkolu Samorządowym w Nowych Ręczajach.
Poprzez złożenie niniejszego zobowiązania potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z dostępnymi do dziś
informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków.
Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywad swoje obowiązki. Zobowiązuję się utrzymywad w tajemnicy i
poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przez Komisję w trakcie
postępowania rekrutacyjnego.

L. p
1
2
3
4
5
6
7

Nazwisko i imię

Data

Podpis

Uwagi

Załącznik Nr 6
do „Regulaminu rekrutacji do Przedszkola
w Zespole Szkolno Przedszkolnym
w Nowych Ręczajach
na rok szkolny 2019/20120
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019
z dnia 11 lutego 2019 r.
Protokół
z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
w Przedszkolu Samorządowym w Nowych Ręczajach
Na posiedzenie w dniu ……………………… zebrała się Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr……./2019
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach z dnia ………. 2019 roku do przeprowadzenia
rekrutacji kandydatów do Przedszkola Samorządowego w Nowych Ręczajach na rok szkolny 2019/2020.
Skład Komisji:
Przewodniczący (imię i nazwisko, stanowisko): ………………………………………………….
Członkowie (imię i nazwisko, stanowisko):
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………….………
Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej
1. Zapoznanie z „ „Regulaminem rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Nowych Ręczajach na rok szkolny
2019/2020” i zobowiązanie do ich przestrzegania podczas pracy Komisji.
2. Analiza pod względem formalnym i prawnym złożonych wniosków i załączników o przyjęcie do przedszkola.
Do przedszkola wpłynęło ................ wniosków, w tym:



wniosków kandydatów zamieszkałych w rejonie gminy: ...................,
wniosków kandydatów zamieszkałych poza gminą: ...........................

Wnioski, które nie spełniły zasady kompletności dokumentacyjnej:
(wymienid i opisad braki)
........................................................................................................................................

Do dalszego postępowania zakwalifikowano ...................... wniosków.

Przeprowadzono I etap postępowania rekrutacyjnego.
W przedszkolu prowadzony jest nabór na …… wolnych miejsc.
1.W I etapie postępowania rekrutacyjnego przyjęto do przedszkola ….. kandydatów z punktacją od …..-….. pkt.
Lista przyjętych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Ze
względu, że kandydaci zajmujący miejsce od ……do ……..uzyskali tę samą liczbę punktów/dysponuje wolnymi
miejscami Komisja przeprowadziła II etap postępowania rekrutacyjnego.
Przeprowadzono II etap postępowania rekrutacyjnego.
Liczba wolnych miejsc -………………
1.Komisja postanowiła o przyjęciu w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego następujących kandydatów:
1. ...................
2. ...................
3. ...................
2.Nie przyjęto do przedszkola:
1. ....................
2. ....................
3. ....................
.
3. Ustalenia Komisji Rekrutacyjnej – listy osób przyjętych i nieprzyjętych stanowią załączniki Nr 2 do protokołu.
4. Uwagi Komisji Rekrutacyjnej:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..........................................................
Na tym posiedzenie zakooczono.

Protokołował/a: ……………………………………………………………………..
Podpis Przewodniczącego: …………………………………………………….

Załączniki:
1.Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego
2.Lista dzieci niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego

Załącznik Nr 7
do „Regulaminu rekrutacji do Przedszkola
w Zespole Szkolno Przedszkolnym
w Nowych Ręczajach
na rok szkolny 2019/2020”
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019
z dnia 11 lutego 2019 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych
do Przedszkola Samorządowego w Nowych Ręczajach
na rok szkolny 2019/2020
Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r., poz.7), Zarządzenia Nr 1/2019 Dyrektora Przedszkola z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie
wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Nowych
Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym informuje, że:

1. zakwalifikowała na rok szkolny 2019/2020 niżej wymienionych kandydatów:

L.p

Nazwisko i imię

2. Data podania do publicznej wiadomości listy: .......................................
Rodzic lub opiekun prawny kandydata w dniach …….. 2019 r. składa potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia Nie złożenie oświadczenia w terminie oznacza rezygnacje z miejsca w przedszkolu i
powoduje automatycznie skreślenie kandydata z listy przyjętych.
......................................................................
(podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Załącznik Nr 8
do „Regulaminu rekrutacji do Przedszkola
w Zespole Szkolno Przedszkolnym
w Nowych Ręczajach
na rok szkolny 2019/2020”
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019
z dnia 11 lutego 2019 r.

Lista kandydatów niezakwalifikowanych
do Przedszkola Samorządowego w Nowych Ręczajach
na rok szkolny 2019/2020
Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r., poz.7), Zarządzenia Nr 1/2019 Dyrektora Przedszkola z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie
wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Nowych
Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym informuje, że:

1. nie zakwalifikowała niżej wymienionych kandydatów:

L. p

Nazwisko i imię

1
2
3
4
5
6
7
2. Data podania do publicznej wiadomości listy: ................................................................

......................................................................
(podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Załącznik Nr 9
do „Regulaminu rekrutacji do Przedszkola
w Zespole Szkolno Przedszkolnym
w Nowych Ręczajach
na rok szkolny 2019/2020”
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019
z dnia 11 lutego 2019 r.

Lista kandydatów przyjętych
do Przedszkola Samorządowego w Nowych Ręczajach
na rok szkolny 2019/2020
Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r., poz.7), Zarządzenia Nr 1/2019 Dyrektora Zespołu z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie
wprowadzenia „Regulaminu rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Nowych Ręczajach w roku szkolnym
2019/2020”
Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym informuje, że:
1. przyjmuje na rok szkolny 2019/2020 niżej wymienionych kandydatów:
L. p

Nazwisko i imię

1
2
3
4
5
6
7

2. Po zakooczonym postępowaniu rekrutacyjnym Przedszkole posiada …… wolnych miejsc w grupie ……/nie
posiada wolnych miejsc.
3. Data podania do publicznej wiadomości listy: .......................................

......................................................................
(podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Załącznik Nr 10
do „Regulaminu rekrutacji do Przedszkola
w Zespole Szkolno Przedszkolnym
w Nowych Ręczajach
na rok szkolny 2019/2020”
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019
z dnia 11 lutego 2019 r.
Lista kandydatów nieprzyjętych
do Przedszkola Samorządowego w Nowych Ręczajach
na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r., poz.7), Zarządzenia Nr 1/2019 Dyrektora Zespołu z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie
wprowadzenia „Regulaminu rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Nowych Ręczajach w roku szkolnym
2019/2020”
Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym informuje, że:

1. nie przyjęła niżej wymienionych kandydatów:
L. p

Nazwisko i imię

1
2
3
4
5
6
7

2. Data podania do publicznej wiadomości listy: .......................................
Pouczenie:
Rodzic kandydata może wnieśd do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola składa się w terminie 7 dni od podania do
publicznej do Komisji Rekrutacyjnej w sekretariacie przedszkola.
......................................................................
(podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

-

