WYSEPKA – Regulamin Rekrutacji

Kryteria przyjęd dzieci do Przedszkola Publicznego Wysepka na rok szkolny 2015/ 2016
Na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 ze zm.) ustala się następujące kryteria
przyjęd do przedszkola:
1.
2.

Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.
W 2015 roku rekrutacja do przeszkoli dotyczy dzieci w wieku od 2,5 - 4 –lat. Dzieci, które już chodzą do
przedszkola mają zapewnioną kontynuację.
Rodzice dzieci pięcioletnich, które dotąd nie chodziły do przedszkola mogą wziąd udział
w rekrutacji, ale tylko do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Do przedszkola przyjmuje się kandydatów w wieku 2,5-4 lat zamieszkałych na terenie Miasta Wrocławia.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się wg określonych kryteriów.
Każde kryterium posiada określoną liczbę punktów.

3.
4.
5.
6.

KRYTERIA I GRUPY wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty
Lp.
1
2
3

4
5

6

7

Wyjaśnienie
(art. 20b ustawy o
systemie oświaty)
Rodzina wychowuje
troje i więcej dzieci

Nazwa kryterium
Wielodzietnośd rodziny
kandydata
Niepełnosprawnośd
kandydata
Niepełnosprawnośd
jednego z rodziców
kandydata
Niepełnosprawnośd
obojga rodziców
kandydata
Niepełnosprawnośd
rodzeostwa kandydata

Liczba
punktów

Rodzaj dokumentu potwierdzającego
spełnienie kryterium
(art. 20t ust.2 ustawy o systemie oświaty)

100

Oświadczenie rodziców

100
100

100
100
Wychowanie
dziecka przez:
pannę, kawalera,
wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w
separacji orzeczonej
prawomocnym
wyrokiem sądu,
osobę rozwiedzioną,
chyba że osoba taka
wychowuje
wspólnie co
najmniej jedno
dziecko z jego
rodzicem
Dziecko wychowuje
się w rodzinie
zastępczej lub w
rodzinnym domu
dziecka

Samotne wychowanie
kandydata w rodzinie

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, wydane ze względu na
niepełnosprawnośd, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2011r. Nr. 127, poz. 721 z późn. Zm.)

100

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowaniu dziecka oraz niewychowanie
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

100

Dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r.
poz. 135 ze zm.)
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KRYTERIA II GRUPY, USTALONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY:

1.

2.

3.

Nazwa kryterium

Wyjaśnienie

Liczb
a
punk
tów

Dziecko 4 letnie (2011
rocznik)

Dziecko, które ma prawo do
korzystania z wychowania
przedszkolnego (zgodnie z
zapisem art. 7 ust. 1 o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw)

25

Oświadczenie rodzica o wieku dziecka

Dziecko, które ma prawo do
korzystania z wychowania
przedszkolnego (zgodnie z
zapisem art. 7 ust. 1 o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw)

25

Oświadczenie rodzica o wieku dziecka

Dziecko 5 letnie (2010) w
przypadku braku miejsc
w oddziałach
przedszkolnych w
szkołach podstawowych
– w porozumieniu z
Gminą Wrocław
Zgłoszenie więcej niż
jednego dziecka do
przedszkola w roku
szkolnym 2015/2016

4.

Korzystanie z usług
placówek Wysepka

5.

Korzystanie w latach
poprzednich z usług
placówek Wysepka

5.

Zatrudnienie rodziców
dziecka

Dotyczy sytuacji, kiedy rodzic
składa wniosek jednocześnie
więcej niż jednego dziecka do
przedszkola
Dotyczy sytuacji, kiedy jedno z
dzieci korzysta z usług żłobka lub
przedszkola WYSEPKA

Dotyczy sytuacji, kiedy kandydat
w latach wcześniejszych
korzystał z usług żłobka lub
przedszkola WYSEPKA

Rodzaj dokumentu potwierdzającego
spełnianie kryterium

20

25

10

Dziecko, którego oboje rodzice /
prawni opiekunowie pracują lub
studiują w trybie dziennym lub
prowadzą gospodarstwo rolne
lub pozarolniczą działalnośd
gospodarczą

20

Zatrudnienie jednego rodzica

10

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu

Dodatkowe kryterium różnicujące w przypadku takiej samej liczby punktów:
Kolejnośd zgłoszeo – kryterium różnicujące w sytuacji, gdy pomimo zastosowania kryteriów drugiej kategorii
kandydaci nadal mają tę samą ilośd punktów.
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UWAGA
1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w
postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą byd również składane w postaci kopii poświadczanej za zgodnośd z
oryginałem przez rodzica kandydata.
2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznao. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznao.
3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądad dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w
oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócid się do wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
1. Osobiście, w biurze przedszkola w dni robocze w godzinach 8:00 – 12:00
2. Drogą mailową – całą dobę na adres: przedszkole@wysepka.wroclaw.pl – w tej sytuacji w ciągu 24 godzin
powinni Paostwo otrzymad potwierdzenie od przedszkola o przyjęciu zgłoszenia.

HARMONOGRAM REKRUTACJI STANOWI ZAŁACZNIK DO NINIEJSZEGO REGULAMINU.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REKRUTACJI PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z HARMONOGRAMEM.
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