Rekrutacja do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
Terminy rekrutacji
Terminy rekrutacji do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których Gmina Wasilków jest organem prowadzącym, określa zarządzenie
Nr 429/2018 Burmistrza Wasilkowa dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Wasilków jest organem
prowadzącym.
Lp
.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, innej
formy wychowania przedszkolnego lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 19.02.2018 r.
do 09.03.2018 r.

od 07.05.2018 r.
do 11.05.2018 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 19.03.2018 r.

do 15.05.2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

28.03.2018 r.
o godz. 14.00

17.05.2018 r.
o godz. 14.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

od 29.03.2018 r.
do 06.04.2018 r.

od 18.05.2018 r.
do 22.05.2018 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

10.04.2018 r.
o godz. 14.00

24.05.2018 r.
o godz. 14.00

6

Wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola, innej
formy wychowania przedszkolnego lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej.

do 7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

7

Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej.

do 5 dni od dnia złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia

8

Wniesienie do dyrektora przedszkola, innej formy
wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy przyjęcia

9

Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Kryteria rekrutacji
Do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których Gmina Wasilków jest organem prowadzącym, przyjmuje się kandydatów
zamieszkałych na obszarze gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy
warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub
jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub oddział
przedszkolny w szkole podstawowej, dla których Gmina Wasilków jest organem prowadzącym, nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria
określone przez Radę Miejską w Wasilkowie.
Kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i innych form wychowania
przedszkolnego, dla których Gmina Wasilków jest organem prowadzącym:
Kryterium
Ilość
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia
punktó
kryterium
w
kandydat zobowiązany jest do
20 pkt
1) zgodność wieku kandydata z ustawowym obowiązkiem
odbycia rocznego przygotowania
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub
przedszkolnego lub ma odroczony
prawem do korzystania z wychowania przedszkolnego
obowiązek szkolny lub ma prawo
powiązanym z obowiązkiem Gminy Wasilków do realizacji
do korzystania z wychowania
tego prawa;
przedszkolnego a Gmina
2) kopię decyzji dyrektora szkoły obwodowej o odroczeniu
Wasilków ma obowiązek mu to
obowiązku szkolnego, poświadczaną za zgodność
zapewnić
z oryginałem przez rodzica kandydata
oboje rodzice lub rodzic samotnie
wychowujący kandydata pracują

4 pkt

1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo
zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej;
2) zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę
w trybie dziennym;
3) aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni
przed złożeniem wniosku) ze strony internetowej Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
Krajowego Rejestru Sądowego;
4) zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że
w okresie składania wniosku rekrutacyjnego podlega
ubezpieczeniu społecznemu rolników

kandydat wychowuje się
w rodzinie objętej nadzorem
kuratorskim lub wsparciem
asystenta rodziny

2 pkt

1) kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór
kuratora, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata;
2) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej
o objęciu rodziny wsparciem asystenta

rodzeństwo kandydata w roku
szkolnym, na który prowadzona
jest rekrutacja, będzie uczęszczało
do tego/ej samego/ej,
wybranego/ej przez rodziców
przedszkola/innej formy
wychowania przedszkolnego
deklaracja opieki w czasie
przekraczającym 5 godzin
dziennie i korzystania z trzech
posiłków dziennie
zameldowanie kandydata i jego
rodziców/rodzica samotnie
wychowującego kandydata na
pobyt stały na terenie Gminy
Wasilków

2 pkt

potwierdzenia spełnienia tego kryterium dokonuje
odpowiednio
dyrektor
przedszkola,
innej
formy
wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej na
podstawie dokumentacji przedszkola, innej formy
wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej

2 pkt

oświadczenia o potrzebie zapewnienia dziecku opieki
w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie i korzystania
z trzech posiłków dziennie

10 pkt

oświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie
Gminy Wasilków

Kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których Gmina Wasilków jest organem prowadzącym:
Kryterium
Ilość
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia
punktów
kryterium
kandydat zobowiązany jest do
10 pkt
1) zgodność wieku kandydata z ustawowym obowiązkiem
odbycia rocznego przygotowania
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub
przedszkolnego lub ma
prawem do korzystania z wychowania przedszkolnego
odroczony obowiązek szkolny
powiązanym z obowiązkiem Gminy Wasilków do
lub ma prawo do korzystania
realizacji tego prawa;
z wychowania przedszkolnego
2) kopię decyzji dyrektora szkoły obwodowej o odroczeniu
a Gmina Wasilków ma
obowiązku szkolnego, poświadczaną za zgodność
obowiązek mu to zapewnić
z oryginałem przez rodzica kandydata
kandydat mieszka w obwodzie
szkoły podstawowej, w której
zorganizowany jest oddział
przedszkolny, do którego
prowadzona jest rekrutacja
kandydat wychowuje się
w rodzinie objętej nadzorem
kuratorskim lub wsparciem
asystenta rodziny

5 pkt

potwierdzenia spełnienia tego kryterium dokonuje dyrektor
szkoły podstawowej

5 pkt

1) kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego
nadzór kuratora, poświadczaną za zgodność z oryginałem
przez rodzica kandydata;
2) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej
o objęciu rodziny wsparciem asystenta

rodzeństwo kandydata w roku
szkolnym, na który prowadzona
jest rekrutacja będzie uczęszczało
do tej samej szkoły podstawowej

5 pkt

potwierdzenia spełnienia tego kryterium dokonuje dyrektor
szkoły podstawowej na podstawie dokumentacji szkoły
podstawowej

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
Gminę Wasilków oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo
w każdej z placówek przedszkolnych.

