
Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2   im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu

na rok szkolny 2015/16

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późniejszymi zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie

warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do
innych ( Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 ),

3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926).

4. Rozporządzenie MEN z 04.10.2001 w sprawie przyjmowania uczniów nie będących obywatelem polskim

do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. z 2001r. Nr 131,

poz. 1458),

§ 1

1.  Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w  Zespole Szkół Ogólnokształcących

Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza  w Przemyślu  przyjmowane są dzieci w wieku  

5   i  6  lat  zamieszkałe  na  terenie  Miasta  Przemyśla  należące  do  Ukraińskiej

Mniejszości Narodowej.

2. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w

oddziale przedszkolnym, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

3. Uzasadnione  szczególnymi  sytuacjami  przyjęcia  dzieci  spoza  Gminy  Miejskiej

Przemyśl mogą mieć miejsce po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy i nie mogą

wpłynąć na liczbę oddziałów przedszkolnych.

§ 2 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły

Komisja Rekrutacyjna.

2. Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się raz w roku.

3. Przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywają się na podstawie złożonych

przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka), wypełnionych „Kart zapisu dziecka

do oddziału przedszkolnego” .

4. Złożenie podpisanej  karty przez rodzica (prawnego opiekuna),  jest  potwierdzeniem

zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
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5. Rodzice  (prawni  opiekunowie)  ubiegający  się  o  przyjęcie  dziecka  do  oddziału

przedszkolnego  obowiązani  są  złożyć  w  sekretariacie  szkoły  w  oznaczonym

terminie prawidłowo wypełnioną „Kartę zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego”.

6. Nabór prowadzi się zgodnie z harmonogramem:

1) od  19  lutego  2015  do  27  lutego  2015  –  wprowadzenie  danych  dzieci

kontynuujących.  Składanie  w  szkole  deklaracji  o  kontynuowaniu  wychowania

przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 w formie papierowej;

2) 02 marca 2015 r.  publikacja oferty-otwarcie strony dla rodziców https://naborp-

k.vulcan.net.pl/przemysl;

3) Od02.03.2015  do  31.03.2015  r.  do  godz.  16.00  wprowadzanie  zgłoszeń  przez

rodziców;

4) Od  02.03.2015  do  31.03.2015  r.  do  godz.  16.00  składanie  ,  w  oddziale

przedszkolnym  pierwszego  wyboru  podpisanych  wniosków  o  przyjęcie  do

oddziału  przedszkolnego  wraz  z  dokumentami  i  oświadczeniami

potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

5)  09  kwietnia  2015,  godz.  12.00-  Publikacja  listy  zakwalifikowanych-  otwarcie

strony dla rodziców;

6) Od 09 kwietnia do 20 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00 potwierdzanie woli przez

rodziców;

7) 22 kwietnia 2015 r. godz. 12.00 publikacja listy przyjętych.

§ 3

 

1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje
się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.

2. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci zgodnie z kryteriami:

1) wielodzietności rodziny kandydata;

2) niepełnosprawności kandydata;

3) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
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3. Kryterium wskazane  w ust.  2  pkt.  1  oznacza  rodzinę  wychowującą  troje  i  więcej
dzieci.

4. Kryterium  wskazane  w  ust.  2  pkt.  6  oznacza  wychowanie  dziecka  przez  pannę,
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba ta wychowuje co najmniej jedno
dziecko z jego rodzicem.

5. W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje
wolnymi  miejscami,  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  brane  są  pod
uwagę następujące kryteria ustalone przez organ prowadzący szkołę:

1) zatrudnienie obojga rodziców;

2)  sytuacja  materialna  rodziców,  tzn.  kryterium  dochodu  na  osobę  w  rodzinie
kandydata,  określone  przez  art.  5  ust.  1  ustawy  z  dnia  28  listopada  2003  r.
o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650)

6. Kryteria,  o  których  mowa  w  pkt.  2  i  pkt.  5  mają  jednakową  wartość  punktową
wynoszącą 1.

§ 4

Dokumenty dotyczące rekrutacji

1. Dokumenty składane przez rodziców do oddziałów przedszkolnych to:

1) Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

2)  Do  karty  zapisu  dołącza  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  przez
kandydatów kryteriów określonych w regulaminie rekrutacji.

3)  Podczas zapisu dziecka  do oddziału przedszkolnego rodzic potwierdza  dane
dziecka  udostępniając  do  wglądu  dowód  osobisty  oraz  odpis  skrócony  aktu
urodzenia dziecka.

§ 5

Przepisy końcowe

1. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w szkole  i  oddziale  przedszkolnym.  Dostępny będzie  również  na  stronie
internetowej szkoły.
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