ZARZĄDZENIE NR 8/2018/2019
Dyrektora Przedszkola Kolorowa Kraina w Strzelinie
Z dnia 05.02.2018r
w sprawie postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz
terminów
postępowania
uzupełniającego obowiązujących
w
postępowaniu
rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego Kolorowa Kraina w Strzelinie.
Na podst.art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.poz.7)
§1
1. Do Przedszkola Miejskiego Kolorowa Kraina w strzelinie przyjmuje się kandydatów
zamieszkałych na obszarze gminy Strzelin .
2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci odbywające obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
ubiegające się o przyjęcie oraz dzieci 4 -letnie.
3. Na pozostałe miejsca w przedszkolu przyjmowane będą dzieci wieku 3 lat.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może przyjąć dziecko, które
ukończyło 2,5 roku.
§2
1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w pkt. 3, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
•
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.
2. Kryteria, o których mowa w pkt. 4, mają jednakową wartość.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę kryteria:
•
oboje rodzice pracujący,
•
posiadanie rodzeństwa już uczęszczającego do przedszkola
4. Kryteria, o których mowa w pkt. 6, mają wartość: 1) i 2) 2 punkty ;
5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola,
jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z pkt. 1–6, gmina
nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu. W przypadku większej
liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się
postępowanie rekrutacyjne zgodne z pkt. 1-7.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/19
§3
1. Pobieranie i składanie przez rodziców/opiekunów prawnych „Wniosków o przyjęcie
dziecka do przedszkola" do 22.04.2018 r.(w dni pracy przedszkola).
2. W sytuacji , kiedy liczba zgłoszonych kandydatów w czasie rekrutacji jest większa
od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor Przedszkola powołuje Komisję
Rekrutacyjną , w skład której wchodzą: dwóch przedstawicieli Rady
rodziców, dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
3. 09 maja do godz. 14.00 – wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola
imiennej listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych oraz listy rezerwowej.
4. Rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca w przedszkolu dyrektor przedszkola może
prowadzić od zakończenia rekrutacji właściwej, do 31 sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, którego rekrutacja dotyczy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§4
1. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola w ubiegłym roku składają na kolejny rok
szkolny wniosek o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu , do
30 marca .
.
2. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane.
3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola umieszczone na tablicy informacyjnej dla
rodziców w przedszkolu.
4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola rodzic/ prawni opiekunowie
mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Uzasadnienie rodzic otrzymuje w ciągu
5 dni od dnia wystąpienia.
5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej rodzic
kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie
dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 05 lutego 2018r.

