ZASADY REKRUTACJI DZIECI
DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W LUBANIU
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane
w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. , Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.).
1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział
• dzieci 3, 4, 5-letnie (urodzone w latach 2011-2009),
• dzieci 6-letnie (urodzone w II połowie 2008 roku)
zamieszkałe w Lubaniu.
2. Rodzice dzieci urodzonych w latach 2009-2011 i w II połowie 2008 roku, które
obecnie uczęszczają do przedszkoli, składają deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego
uczęszcza dziecko w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji, tj. do 20 lutego 2014r. Wzór
deklaracji stanowi załącznik Nr 1 do „Zasad rekrutacji dzieci do przedszkola”.
3. Rodzice zamieszkali poza Lubaniem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka po
zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało
wolnymi miejscami.
4. Rodzice dziecka urodzonego w 2012 r., które na dzień 1 września kończy 2,5 roku w
uzasadnionych przypadkach mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola
5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora przedszkola.
6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach uzgodnionych przez
dyrektora z Burmistrzem Miasta Lubań:
L. p.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

3-31 marca 2014 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

8 kwietnia 2014 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwiecień 2014 r.

4.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia dziecka

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

5.

Przygotowanie i wydanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia
dziecka

do 5 dni od daty złożenia wniosku o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia dziecka

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym
uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania
pisemnego uzasadnienia odmowy
przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w

do 7 dni od dnia złożenia do
dyrektora odwołania od

pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

7. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek
rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
8. Rodzice dzieci ubiegających się o przyjecie dzieci do przedszkola składają
„ Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z wymaganymi załącznikami
do dyrektora przedszkola zgodnie z załącznikiem Nr 2 do „Zasad rekrutacji dzieci
do przedszkola”.
9. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie
kryteriów. Załączniki składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w
postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a & 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
10.Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia” .
11. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli,
które prowadzą rekrutację dzieci.
12. Rodzice układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku
od najbardziej do najmniej preferowanego.
13. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
• żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności
zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia
dokumentów),
• zwrócić się do dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu o
potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
14. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w celu potwierdzenia
okoliczności zawartych w oświadczeniach:
• korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
• może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
• może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka.
15. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu,
komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie
zostało potwierdzone.
16. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja
rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
17. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w punkcie 1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
18. Kryteria wymienione w punkcie 18 mają jednakową wartość 1 punkt.
19. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole
nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania,
w którym brane są pod uwagę następujące kryteria dodatkowe, uzgodnione z
Burmistrzem Miasta Lubań:
1) kandydat korzysta z pełnej oferty przedszkola (powyżej 7) godzin - wartość 3
punkty,
2) rodzice/opiekunowie prawni kandydata zatrudnieni są w pełnym wymiarze
czasu pracy - wartość 2 punkty,
3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola - wartość 1 punkty.
20. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania
rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
przyjęcia.
21. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
22. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
• wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
• wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
• na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu
administracyjnego.
23. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal
dysponuje wolnymi miejscami Dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie
uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja.
24. Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy niniejszych zasad
odpowiednio.
25. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor

W uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Lubań

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 1
w Lubaniu
mgr Jolanta Stępień

Załącznik Nr 2 do „Zasad rekrutacji dzieci do
Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lubaniu”

PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ
Uwagi: Wniosek wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
wglądu książeczkę zdrowia i dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka.

Pieczęć przedszkola

Rodzic/prawny opiekun przedkłada Dyrekcji do

Data przyjęcia wniosku

……………………………..................

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
W LUBANIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Proszę o przyjęcie dziecka …………………………………….........ur. …………...... 20..…r.
w.............................nr PESEL............................../ seria i nr paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość zam. ……………………………………………..................................
do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubaniu na czas od godz.: ….....do godz.: ….... i …... posiłki
dziennie od dnia. …....................... r.
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż
jednego przedszkola publicznego, zobowiązany jest wpisać nazwy przedszkoli w kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanych:
1. PM Nr ……

2. PM Nr ……….

3. PM Nr ……….

Dane rodziców/ opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej
……………………...….........................................................................................................................
Adres miejsca zamieszkania matki/opiekunki prawnej .......................................................................
…............................................................................................................................................................
adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego – o ile posiada:
..................................................................... ..........................................................................................
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego
……………………...….........................................................................................................................
Adres miejsca zamieszkania ojca/opiekuna prawnego ….....................................................................
…............................................................................................................................................................
adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego – o ile posiada:
............................................................................ ….............................................................................
Dodatkowe informacje o dziecku, np.: stała choroba ,wady rozwojowe, kalectwo, alergie
stosowana dieta, itp. …..……………………………………................................................................
Do wniosku załączam dokumenty związane z rekrutacją 1):

Lp

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

tak

nie

Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty
1.

Wielodzietność
rodziny kandydata
Niepełnosprawność
kandydata

Oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) o
wielodzietności rodziny kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność kandydata,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności kandydata

3.

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata
(wpisać kogo dotyczy) …….…………………............

4.

Niepełnosprawność
obojga rodziców

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności rodzeństwa kandydata (wpisać
kogo ono dotyczy)………………………………........

6.

Samotne
wychowywanie
dziecka

1.

Kandydat korzysta z
pełnej oferty
przedszkola ( powyżej
7 godzin)
Rodzice/opiekunowie
prawni zatrudnieni w
pełnym wymiarze
czasu pracy
Rodzeństwo
kandydata uczęszcza
do danego przedszkola

2.

Dokument potwierdzający prawomocny wyrok sądu
rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie (zgodnie z ustalonym
wzorem) o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem
7.
Objęcie kandydata
Dokument poświadczający objecie dziecka pieczą
pieczą zastępczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Kryteria określone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym

2.

3.

Oświadczenie o korzystaniu z pełnej ofert przedszkola

Oświadczenie potwierdzające zatrudnienie obojga
rodziców w pełnym wymiarze lub zatrudnienie
rodzica samotnie wychowującego kandydata
potwierdzone przez zakład pracy
Oświadczenie o uczęszczaniu do danego przedszkola
rodzeństwa kandydata

-------------1)
wpisać we właściwym miejscu „tak” lub „nie”
Oświadczenie wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne z
aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz, że jestem świadomy/a odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów zawartych w niniejszym
wniosku i załącznikach do wniosku dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
zgodnie z wnioskiem oraz przepisami ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U z 2012r nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Lubań, dn…………………..........

………………….......................………………..........
(czytelny podpis matki/opiekunki prawnej, ojca/ opiekuna prawnego)

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póżn.
zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są
dyrektorzy prowadzonych przez miasto Lubań przedszkoli wskazanych wyżej.
3. Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów jest nieobowiązkowe, przy czym w przypadku
niepodania tych danych przyjmuje się, że kandydat danego kryterium nie spełnia.

Załącznik nr 1 do „Zasad rekrutacji dzieci do
Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lubaniu”

PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ
Uwagi: Deklarację wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

Pieczęć przedszkola

Data przyjęcia deklaracji
…....................…........................................

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Deklaruję chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego przez moje dziecko
….............................................…………………………………….........ur. dn. …………......20..…r.
w.............................nr PESEL............................../ seria i nr paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość w Przedszkolu Miejskiego Nr 5 w Lubaniu im. J.Tuwima w czasie
od godz.: ….....do godz.: ….... i korzystania z …... posiłku/ów dziennie w roku szkolnym
2014/2015 począwszy od dnia. ….......................r.
Dane o sytuacji rodzinnej dziecka
Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………..............
Adres zameldowania dziecka …………………………………………………………………............
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ………………………………...….........…………………
…………………...................................................................................................................................
Adres zamieszkania rodziców(opiekunów )..........................................................................................
…............................................................................................................................................................
adres e-mail............................................................................................................................................
Matka dziecka (opiekunka) pracuje w ………………………………………………………..............
na stanowisku …................................................................ w godz.: …………… tel.: ………
Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w …………………………………………………………..............
na stanowisku …................................................................ w godz.: …………….tel.: ………
Dodatkowe informacje o dziecku, np.: stała choroba, wady rozwojowe, kalectwo, alergie itp.
…............................................................................................................................................................
W związku z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U z2012r nr 101 poz 926 z późn. zm.)) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych zawartych w deklaracji w celach statystycznych oraz sprawach zwi ązanych z opieką przedszkolną. Pouczona(ny)
zostałam(em) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany. Świadoma(my) odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych
danych oświadczam , że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Lubań dn…………………..........

….. ………………………….......................………………
(podpis matki –opiekunki, ojca-opiekuna)

