Zalecznikdo Zdz4dzeniaNf l4ll14
wdjta GDiny Klzsk
z dnia25 lulego2014r.

Regulaminrekrutacji
do PrzedszkolaGminnegow Kramsku
i Punktu Pzedszkolnegow Patrzykowie
na rok szkolnv2014/2015
Rozdzial I
Tok postQpowa:riarekiutacyjnego

s'
1. Pzebiegrckntacji dziecido przedszkola
obejmuje:
l) ogloszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola Grninnego w Kramsku i Punktu
Przedszkolnegow Patrzykowie
2) przyjrnovr'anie,,Wniosk6w o przyjgcie do Przedszkola cminnego w Kramsku
lub PunlduPrzedszkolnego
w Patrzlkowiena rok szkolny2014/2015".
3) ustal€nieskladu,terminui miejscaposiedzenia
Komisji Rekutacyjnej.
4) podanie do publicmej wiadomo3cilisty przyjgtych i nieprryjgrychdzieci do
PrzedszkolaGminnego w Kramsku i Punktu Przedszkolnegow Patrzykowie na
rok szkolny201412015.
5) rozpatrywanie ewentMlnych odwolar6 rodzic6w od decyzji Komisji
R€krutacyjnej.
Przedszkole
przsprowadza rekntacje w oparciu o zasadg pelnej dost9pno6ci.,
2.
oglaszajAcrekutacjg w nastgpuj4cychformachl
1) na tablicy ogloszeridla rodzic6w
2) na stmnie intemetowej Przedszkola Gminnego w Kramsku i Punktu
Puedszkolnegow Patrzykowie
3. ,,Regulamin rekrutacji" jest dost9pny na tablicy ogloszefi dla rodzic6w oraz na stronie
intemetowej Przedszkola Gminn€go w Kiamsku i Punktu Przedszkolnego
w Patrzykowie

Rozdzial II
Zrrady postgpowatriarekrutadnego
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Do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 przyjmowaJtes4 dzieci urodzone w latach
2009,2010,20rl
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Rekrutacja dzieci do Przedszkola Gminnego w Kramsku i Punktu Przedszkolnego
w Patrzykowieodbywa sie raz do roku
W prrypadku zwolnienia sie miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola
przyjmuje dzieci z listy dzieci nieprzyjgtych, kt6re otrzymaly najwigksz4 liczbg
punkt6w.
Rodzice dzieci, ktore nie cho&ily do przedszkola zapisujq dziecko na rok szkolny
2014/2015ti. od I wrze6nia2014 roku., a rodzice dzi€ci ju2 uczgszczaj4cych
skladaj4
w terminie 7 dni przed dat4 rozpoczgcia rekutacji deklaracjg o kontynuowaniu
lrychowania pzedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Kramsku lub Punkcie
Przedszkolnymw Patr4/kowie
Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postgpowania rekmtacyjnego oraz
dokumentacja postgpowania rekrutacyjnego s4 przechowyware nie dfuzej niz do
koica okesu , w kt6rJm dzieckokorzystaz wychowaniaprzedszkolnego.
Dare dzieci nieprzyjQtych zgromadzone w celach postgpowania rekrutacyjnego sq
przechowylane w przedszkolu przez okrcs roku, chyba, 2e na rozstrzygniQcie
d)'rektora przedszkola zostala wniesiona skarga do
sqdu administracyjnego
i postgpowanienie zostalozakoiczone pmwomocnymuyrokiem.
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W pr4padku wiQkszej liczby zgloszei dzieci do przedszkola niz liczba miejsc (25)
w PrzedszkoluGminnym w Kramsku (25) w Punkcie Przedszkolnymw Patuzykowie,
dyrekor przedszkolapowoluje Komisje Rekrutacyjn4.
2 Llczbe dzleci w oddzialach okreslaj4 odrgbne przepisy, lecz liczba ta nie moze byd
wigkszaniz 25.

Rozdziel IIr
Earmonogram rekrutacji
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Poszczeg6lne etapy postQpowania rekrutacyjnego bedA odbywaly sig w nasepuj?cych
terminach:
1 Od 1? lutego - do 21 lutego 2014r. - skladaniedeklamcji o kontynuowaniu
Dczesz.zaniadzieckado p.zedszkolaw roku szkolnym201412015
2 Od 03 marca- do 21 marcs 2014r.- wydawaniei przyjmowanie
wniosk6w
o przyjgciedzieckado przedszkola
3 Od 24 marca- do 11 kwiettria2014r.- obradyKomisjiRekrutacyjnej
4 14 kwietnia2014r.- wlryieszenielist dzieciprzyjgtychi dziecinieprzyjgtych

Rozdzid fV
Kryteria prryjQd dzieci do przedszkola
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Do PrzedszkolaGminnegow Kramsku i punktu przedszkolnegow patrzykowie
pzyjmuje sig dzieci zamieszkalena terenieGminy Krarnsk
W pzypadk:r wigkszej liczby kandydat6w spelniaj4cych waiunelq o kt6rym mowa
w
I, niz liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postgpowaniarekrutacyjnego
_ust.
s4 branepod uwaggl4cznienastgpujqcekr),teria.
I wielodzietnoje rcdziny dziecka (om cza to rodzing wychowul4cq
nole
i wigcejdzieci)
2 niepelnosprswtos6dziecka
3 niepelnosprawnos6
jedrregoz rodzic6w dziecka
4 niepelnosprawnosiobojgarodzic6w dziecka
5 niepelnosprawnosirodzeistwa dziecka
6 samotne wychouywanie dziecka w odzinie (oznacza to wychowywanie
dziecka przez pannQ, , kawalera, wdowg, walowca, osobg pozostajqca
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sqdu, osobg rozwiedziona
chyba, ze osoba taka wychowuje wsp6lnie co najmniej jedno dziec.iu z
lego
rodzicem)
7 objpciedzieckapiecz4 zaslpcz4
Kryteria o kt6rych mowa r ust.2 maj4 jednakowq wrrtolt.
prrypadku r6wnorzgdnych wlatik6w
W
uzyskanych Ira pierwszym etapte
postlpowania rekrutacyjnego lub jeZeli po zakoiczeDiu tego etapu przedszkole
nadal
bqdzi€ dysponowalo wolnymi
miejscami na
drugim
etapl
posrgpowanra
rekrutacyjnego sq brane pod uwagg dodatkowe kr'4eria, kt6re dyrekor ustalil
w porozumieniuz W6jtem cminy Kramsk i przymal im okre6lon4liczb9 punkt6w:

Lp.

Krlteria dodatkowe

Liczbapunkdw

I

dzieci , k6re majq obowiqzekodby6roczne
pzygotowanie przedszkolne(dzieci urodzonew
roku2009)
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2.

dzieci, k6rych oboje rodzice(prawni opi€kunowie)
pracuj4lub wykonujQrolnicz4 lub pozarolnrcz4
dzialalnosigospodarczq
i wymagaj4zap€wnienia
w
przedszkolupobytu calodziennego(9 godzin)
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dzieci, kt6rych rodzelistwouczgszczajuzdo
przedszkola
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5. W przypadku r6wnor4dnych wynik6w uzyskanych na drugim €tapie post9powania
rekutacyjnego Komisja Rekrutacyjna bgdzie brala pod uwagg kolejnos6 skladania
wnioskdw o przyjgciedzieckado przedszkola.
Rozdzial V
Tryb pracy Komisji RekrutscYjn.i
$6
KomisjQ Rekrutacyjn4 powoluje dyrekor Przedszkola Cminnego w Kramsku
i PunktuPrzedszkolnegow Pafzykowie i wyznacz iei przgwodnicz4cego
W sklad komisji rekrutacyjnejwchod?4:
I przedstawicielUrzgdu Cminy w Kramsku
RadyPedagogicznej
2 przedsrawiciel
3 EzedstawioielRady Rodzic6w
PosiedzenieKomisji Rekrutacyjnejodb)'wa si9 ua terenie PrzedszkolaGrninnego
w Knmsku w terminie ustalonyn w harmonogramierekrutacji
W pierwszym etapie Komisja R€krutacyjna dokonuje wstgpn€j analizy zloiany.h kart
w celu zapewnienia miejsc w przedszkolu dla dzieci spelniaj4cych kr]'teria okre{lone
w$5ust.2pktod1do7.
W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzjq o zakwalifikowaniu dzieci
do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spelniaj4cych doda&owe krtteria
okreilonew$5ust.4
W prz$adku zaistnienia sltuacji spomej lub w4tpliwej Komisja Rekrutacyjna na
posiedzeriu ma prawo podjQcia d€cyzji w drodze glosowaria. Poszczeg6lni
czlonkowie Komisji dysponuj4jednym glosem. W przypadku,gdy glosowanie ni€
przyniesierozstr2ygniQcia- decyduj4cyglos naleirydo pnewodnicz4cegoKomisji.
,7
Z posiedzeniaKomisji Rekutacyjnej sporz4dzasig Protokol
8 Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki Post9powania rekrutacyjneSo i podaje do
publiczrejwiadomoSci
listy dzi€ciprzyj9tychi nieprzyjetych
Listy o kt6rych mowa w $6 ust. 8 podaje si9 do Publicmej wiadomo6ci poprzez
umieszczeniew widocaym miejscu w siedzibie PrzedszkolaGminnego w Kramsku
i PunktuPrzedszkolnegow Patrzykowie
t 0 Listy zawierajq imiona i nazwiska dzieci uszercgowanew kolejDoscialfabetycznej
oraznajnizsz4liczbg punkt6w,h16muprawnialado plzyj9cia
1 l Je6li rodzic dziecka nieprryjgtego do przedszkola wystqpi do Komisji Rekrutacyjnej
z wnioskiem o spo*4dzenie uzaMdnienia odmowy przyjgcia dziecka Komisja
Rekrutacyjna sporzQdza uzasadnienie zawierqiqce Przyczlry odmowy przyjqci4
w tym najnizszq liczbg punkt6w, L16ra uprawriala do przyjgcia oraz liczb9 punkt6w,
kt6ra kandydatuzyskalw postgpowaniurekrutacyjnym.

Rozdzial VI
Zsdatrir przewodniczqcegoi czlonk6w Komisji Rekrutacyjnej
oraz dyrektora przedszkola rd pmcesie rckrutacji

s/
Do zadai prz€wodniczqcegoKomisji Rekutacyjnej nalezy:
I pobranie wykazu zlozonych w||iosk6w o przyjgcie
dziecla do przeclszkola
z odpowiednimialqcznikamiod dyrelLoraprzrdszl,ola
2 organizacj€posiedzeniai kierowaniepracami
Komisji zgodnie z przepisami
prawaI postanowieniami
niniejsz€go
regulaminu.
3 Prowadzenieprac Komisji w czasie kaidego posiedzenia
z uwzglgdnieniem
nasepuJ4cychczlnno6ci:
a wyznaczenreprotokolanta
b zapoznariei podpisanieprzezczlonkdw Komisji Reloutacyjnej
zobowiqzafi
zgodniez ustawqo ochroniedanychosobowych
c zapoznantezwykazxni wniosk6w o przyjgciedzieci do przedszkola
d zapoznaniez zasadamirekrutacji dzieci do przedszkola
e kierowanierozpatrywaniemwniosk6w o przyjgciedziecka przedszkola
do
zto,onych przez rcdzic6w
f nadzorowanie
pod wzglgdemmer)4orycznym
prawidlowojci sporzqdzania
dokumentacjip.zez Komisjg.a w
rym skladaniapodpisdwprzezlzlonk6w
Komisji,protokolowania
posiedzenia
w czasiejegotrwaria, sporzadzenia
list
dzieci prryjgtych i nieprzyjgq,chw kolejnoici alfabetycznej
Do zadaficzlonk6w Komisji Rekrutacyjnejnale4/:
I sprawdzeniewszystkich dokument6w pod wzglgdem
formalnym i rzeczo\rym.
ze szczeg6lnym zur6ceniem uwagi na datg urodzenia
dziecka, mlejsce
zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w przedszkolu, p.*9
.oor,"O* ,
czltelnosi zapis6w we wniosku o przyjgcie do przedszkoL
i urnycn
dokumentach
2 weryfikowanie zlozonycll kart pod wzglgdem
spelnialia kryteri6w
ustawowychomz wynikajqcychz krlteri6w dodatkowych
3 okreSlenie
ticzbypunk6w uzyskanych
przezposzczeg6lne
dzieci
4 ustaleniewynik6w postgpowaniarckrutacyjnegoi
sporz4dzenielisty dzieci
przyjgtych i nieprzyjgtych
Do zadafidyrektorapnedszkolanaleZy:
I wykonanieniezbgdnych
czynnodci
zwiqzanych
z ogloszeniem
reknttacji.
2 udosrgpnienie
regulaminu
rekrutacii
3 wyja(nienie zainteresowanymrldricom zasad oke6lonych
w regulaminie
r€krutacji
4 wydawanie i przyjmowanie wntosk6w o przyj9cie
dziecka do przedszkolaoraz
przyjmowanieinnychdokument6w
dostarczonych
przezrodzic6w'
5 sporz4dzeniena posiedzenieKomisji R;kutacrnej
wyk^zu zgloszonych
dzieci z podzialemna gr.Lrpy
wiekowe_zawierai4cego
nu,*i.f.u i i,nion" ori""i
w porz4dkualfabetycznym

o przyJQcie
$ydanie przewodnicz4cemuKomisji Rekrutacyjnejwykazu zlo2onychwniosk6w
przezrodzic6w
dzieckado przedszkolaz odpowiednimizal4cznikamizlozolymi
Rekrutacyjnej
rozpatr,'wanieodwolali od rozstrrygniQciaKomisji
RozdziaMl
Tryb odwolawczy
68

lwterminieTdrrioddniapodaniadopub|icmejwiadomoscilistydzieciprzyjgtych
z wnioskiem
i nieprzyjQtych, roilzic dziecka moze wystQpi6 do Komisji Rekrutacyjnej
o ,poi"4dt"ni" *u."anienia odmowyprzyjqcia dzieckado przedszkola
przez rcdzica dzlecka
Z Uzasadnieniesporz4dzasig w terminie 5 dni od dnia wystqpienia
zwnioskiemokt6rymmowaw$sust.l.UzasadnieniezawiemprzyczynyodmowyprzyJ9c
liczbl punkt6w'
dziecka,w tym najnizszaliczb9 Punkt6w,kt6ra uprawnialado przyjgciaoraz
rekrutacyjn)m'
kt6r4 uzyskalodzieckow post9povr'aniu
komisji
3 Rod;ic lziecLa motu wnieS6do dyrektoraprzedszkolaodwolanie od rozstrzygnigcia
rekrutacyjnejw terminie 7 dni od dnia otrzymaniauzasadnienia
Rekrutacvinel'
+ ovrektoi przedszkola rozpatruje odwolanie od rozstrzygnigcia Komisji
odwolania'
otrzymania
o k6rym mowa w $ 8 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia
5 Na rozstrzygnieciedyrektoraprz€dszkolaslu2'yskargado sqduadministracyjnego
Wykaz zslqcznik6wdo regulaminu:
"
w Przedszkolu
i z"ra"^ir. rv. I ,,Deklaracjao kontynuowaniu*ychowania przedszkolnego
Gminnym w Kramskulub PunkciePrzedszkolnymr,vPatrzykowie"'
2 Zar4cznikNr2 ,,Wnioseko przyjqciedzieckado przedszkola"'
3 ZalqcznikNr 3 ,,Oswiadczenieo wielodzietnoscirodziny dziecka-''
nie\iJchow''wanlu
4 Zat4cznikNr 4 ,,Ogwiadczenieo samotnymwyohowywaniudzieckaorazo
dzieckawsp6lniezjego rodzicem".
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