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Załqcznik nr l do Zarzqdzenia nr 11/ 2022

Dyrektora SP w Rudnej Wielkiej z dnia 3 lutego 2022 r.

REGULAMII{ REKRUTACJI

o

o

DO ODD ZIAŁOW PRZEDSZKOLI{YCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. STANISŁAWA DĄMBSKIEGO W RUDNEJ WIELKIEJ

NA RoK SZKOLNY 2022/ 2023

podstawa prawną:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 202]r., poz.]0B2
z późn. zm.),,

Ustawa z dnia 7 września ]991r. o systemie oświaĘ (Dz, U. z 20]9 r. poz. 1481),.

RozPorzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z c]nia 2] sierpnia 20]9 r. w sprawie przeprowadzania

PostęPowania rekrutacYjnego oraz postępowania uzupełniajqcego do publicznych przedszkoli, szkół,
placówek i centrów (Dz. U. z 20t9 r,, poz. 1737);

Uchwałą nr VI/62/20I9 Rady Gminy Swilcza z dnia 25 lutego 20] 9 r. w sprawie określenia kryteriów
naboru na drugim etaPie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnychw
szkołach PodstcnłowYch oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Świlcza, wartoŚci Punktowej poszczególnych kryteriów oraz clokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia;

Zarzqdzenia Nr 13.2022 |,Ilójta Gminy Świlcza z 25 sĘcznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów

PrzeProwadzenia PostePowania relrrutacyjnego i postępowania uzupełniajqcego do przedszkoli,
oddziałów PrzedszkolnYchw szkołachpodstawowych [..,J prowadzonych przez Gminę świlczanarok
szkolny 2022/ 2023;

statut szkoły podstąwowej im. stanisława Dqmbskiego w Ruclnej wielkiej.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
1. PrzYjmowanie dzieci do oddzińów przedszkolnych dokonuje się po przeprowadzeniu

postępowania rekrutacyj nego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
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2. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach:

o dla kandydatów kontynuujących edukację przedszkolną poprzez podpisanie

i dostarczenie do przedszkola,,Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego";

. dla nowych kandydatow poprzęzwypełnienie i dostarczenie do przedszkola,,wniosku

o przyjęcie kandydata do przedszkola" (dostępny w sekrętariacię SP w Rudnej Wielkiej

lub na stronie internetowej szkoły) wraz z wymaganymi załącznikami.

Rozdziałż

Kryteria naboru

1. Do oddziałów Przedszkolnych SP w Rudnej Wielkiej przyjmowane są wyłącznię dztęci

zamtęszkałe na terenie Gminy Swilcza (w oparciu o informacje Zam:reszczonę

w formularzu wnioskv orazdokumenty potwierdzające spełnienie tego krYterium).

2.W przypadku większejliczby kandydatow spełniających warunek w pkt I rozdział2,niŻ

I1czbawolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

są brane pod uwagę łącznie następujące, mające jednakową waftośĆ, kryteria ustawowe:

. wielodzietność rodziny kandydata (oświadc zenie),

. niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wYdane ze

względu na niepełnosprawność, orzeczęnię o niepełnosprawności lub o stoPniu

niepełnosprawności lub orzęczenie równow ażne w rozumieniu przepisów ustawY z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych),

. niepęłnosprawność jednego zrodzicow kandydata fiw,),

o niepełnosprawność obojga rodziców kandydata fiw,),

. niepęłnosprawnośó rodzęństwa kandydata (w.),

o samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego

orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oŚwiadczęnie o samotnYm

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wsPÓlnie z jego

rodzicem),

. objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą

zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 20I1r. o wspieraniu rodzinY i sYstemie

pieczy zastępczej).

3. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego lub jezeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami

na II etapie postępowania rękrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria zgodne
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z UCHWAŁĄ NR YIl62l20I9 RADY GMINY SWLCZA z dnia25 lutego 2019 r, w sprawie

okreŚlenia krYteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania

Przedszkolnego Prowadzonych przez Gminę Świlcza, warlości punktowej poszczególnych

kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

o Praca lub nauka w trybie stacjonarnym obojga rodziców bądż tezprowadzenie przez ntch

działalności gospodarczej (zaświadczenie) - 10 pkt.,

' Ptaca lubnaukawtrybie stacjonarnymjednego zrodzicowbądżteżprowadzentęprzez

niego działalności gospodarczej (zaświadczenie) - 5 pkt.,

' uazęszazanie rodzęństwa kandydata do tego samego ptzedszkola, oddziałuprzedszkolnego

w szkole Podstawowej lub innej formy wychowania przed,szkolnego (oświadczenie) - 6
pkt.,

' Zam|ęSzkanie kandydata w miejscowości, w której znajduje się przedszkole, oddział

PrzedszkolnY w szkole podstawowej lub gdy w danej miejscowości nie ma przed,szkola,

szkołY z oddziałami przedszkolnymi btęrze się pod uwagę zamieszkanie kandydata wg.

obwodu szkoły podstawowej (oświadczenie) - 5 pkt.,

4. Zaznaczenie w formularzu (podaniu o przyjęcie dziecka) sformułowania ,,odmawiam
odPowiedzi" jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości faktu, iż danę kryterium nie

będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do przeds zkola.

5. Do Przedszkola przyjmowane są dzleci w wieku 3-5 lń, w szazęgolnie uzasadnionych
przypadkach dzieci 2,5 letnie.

6. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Swilcza mogą byó przyjęte do przed szkola za
zgodą organu prowadzącego, jezeli po zakończonej rekrutacji gmina nadal dysponuje

wolnymi miejscami.

Rozdział 3

Komisja Rekrutacyjna i jej zadania
Komisja Rekrutacyj na zadania związane z rekrutacją do od,działow przedszkolnych wykonuje
zgodnie z Regulaminem Komisji Rekrutacljnej przy Szkole Podstawowej im. Stąnisława
Dqmbskiego w Rudnej Wielkiej (Zarzqdzenie nr ] ]/ 2022 Dyrektora Szkoły Podstawowe.j im.

Stanisława Dqmbskiego w Rudnej Wielkiej z dnia 2 lutego 2022 r.).
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Rozdział7

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych

dla postępowania rekrutacyjnego

1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej.

2. podstaw ą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przęz rodzica lub opiekuna

prawnego.

3. Wnioski ) zwane kartami zgłoszenia dzięcka do przedszkola, są opatrzone klauzulą

o wyrazeniu zgodny na udostępnianie i przetwatzanie danych osobowych dla Potrzeb

po stępowania rekrutacyj nego.

4. pracownik SP w Rudnej Wielkiej upowazniony ptzez dyrektora do gromadzenia wniosków

i ich procedowania ma stosowne upowaznienie, załączone do teczki akt osobowYch.

5. Wnioski kandydatow przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do

końca okresu pobytu dzięckaw przedszkolu.

6. Wnioski kandydatow nieprzyjętych t dołączona do nich dokumentacja są przechow}Wane

przęzokres roku pod warunkiem, żę nie toczy się postępowanie w sądzie administracYjnYm

w związkuze skargą,

7. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja

danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wYrokiem.

Rozdział 8

Przepisy końcowe

1. Liczbę dzieciw oddziałach określają obowiązujące przepisy tj. statut placówki oruzwlĄYczne

organu sprawujące go nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego.

2. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dYrektora,

z uw zglę dni enięm po stano wie h zaw arty ch w Rozdz iale 2,

3, Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomościpoprzezwywieszenie go na tablicY

ogłoszeń oraz zamięszczęnie na stronig internetowej SP w Rudnej Wielkiej.


