Załącznik do Zarządzenia Nr 5
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
w Kozłowie

Regulamin rekrutacji dzieci do
Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie
1. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego jest złożenie przez rodziców w terminie
rekrutacji od 1 do 16 grudnia 2011r. formularza zgłoszeniowego i deklaracji w sprawie określenia
dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez punkt przedszkolny ponad czas
przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
3. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć
dzieci dokonuje Dyrektor Punktu Przedszkolnego.
4. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w
przedszkolu, Dyrektor Punktu Przedszkolnego powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której
wchodzą:
•
•
•
•

Dyrektor Punktu Przedszkolnego -przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej,
jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej
jeden przedstawiciel Rady Rodziców
jeden przedstawiciel organu prowadzącego

5. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola, zgodne są z rozporządzeniem
MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych /Dz. U. z 2004 Nr 26, poz. 232/
mają:
a) dzieci pięcioletnie, które mają prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego;
b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących je, poświadczone odpowiednimi
dokumentami;
c) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej
egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
d) dzieci z rodzin zastępczych;
6. Kryteria uzupełniające, ustalone przez Komisję Rekrutacyjną:
a) dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kozłów,
b) dzieci obojga pracujących rodziców lub uczących się w systemie dziennym,
c) dzieci uczęszczające już do punktu przedszkolnego w roku ubiegłym
d) dzieci zgłoszone na pobyt w punkcie przedszkolnym powyżej 5 godzin;
e) pozostałe dzieci wg kolejności zgłoszeń.

7. Tryb postępowania Komisji Rekrutacyjnej :
• posiedzenie komisji odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego
• komisja rozpatruje zgłoszenia do punktu przedszkolnego zgodnie z kryteriami ujętymi w
pkt 5 i 6 niniejszego regulaminu
• komisja przygotowuje protokół podsumuwujący posiedzenie oraz listy dzieci przyjętych do
punktu przedszkolnego, listę rezerwową dzieci oczekujących na przyjęcie do punktu
przedszkolnego oraz listę dzieci nie przyjętych do punktu przedszkolnego .
8. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje Dyrektor Punktu
Przedszkoln, biorąc pod uwagę listę rezerwową i kryteria zapisane w niniejszym regulaminie.
9. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy dla rodziców i
stronie internetowej Urzędu Gminy.
10. Dokumenty rekrutacyjne ( formularz zgłoszeniowy, deklaracja) będą dostępne w Zespole
Ekonomiczno- Administracynym Szkół w Kozłowie i do pobrania na stronie internetowej Urzędu
Gminy.
11. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2011 roku.
Wykaz dokumentów dodatkowych wymaganych w celu przeprowadzenia rekrutacji:
1. Skrócony odpis aktu urodzenia.
2. Orzeczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o niepełnosprawności lub niezdolności
do pracy lub samodzielnej egzystencji.
3. Zaświadczenie o wychowywaniu się dziecka w rodzinie zastępczej.
4. Zaświadczenie/Oświadczenie, że dziecko wychowuje się w rodzinie niepełnej (brak ojca,
matli lub opiekuna prawnego).
5. Oświadczenie o dochodach .

