
Zalecznik do Zdz4dzenia Nf l4ll14

wdjta GDiny Klzsk

z dnia 25 lulego 2014 r.

Regulamin rekrutacji
do Przedszkola Gminnego w Kramsku

i Punktu Pzedszkolnego w Patrzykowie
na rok szkolnv 2014/2015

Rozdzial I
Tok postQpowa:ria rekiutacyjnego

s'
1. Pzebieg rckntacji dzieci do przedszkola obejmuje:

l) ogloszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola Grninnego w Kramsku i Punktu
Przedszkolnego w Patrzykowie

2) przyjrnovr'anie ,,Wniosk6w o przyjgcie do Przedszkola cminnego w Kramsku
lub Punldu Przedszkolnego w Patrzlkowie na rok szkolny 2014/2015".

3) ustal€nie skladu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekutacyjnej.
4) podanie do publicmej wiadomo3ci listy przyjgtych i nieprryjgrych dzieci do

Przedszkola Gminnego w Kramsku i Punktu Przedszkolnego w Patrzykowie na
rok szkolny 201412015.

5) rozpatrywanie ewentMlnych odwolar6 rodzic6w od decyzji Komisji
R€krutacyjnej.

2. Przedszkole przsprowadza rekntacje w oparciu o zasadg pelnej dost9pno6ci.,
oglaszajAc rekutacjg w nastgpuj4cych formachl

1) na tablicy ogloszeri dla rodzic6w
2) na stmnie intemetowej Przedszkola Gminnego w Kramsku i Punktu

Puedszkolnego w Patrzykowie
3. ,,Regulamin rekrutacji" jest dost9pny na tablicy ogloszefi dla rodzic6w oraz na stronie

intemetowej Przedszkola Gminn€go w Kiamsku i Punktu Przedszkolnego
w Patrzykowie

Rozdzial II
Zrrady postgpowatria rekrutadnego
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I Do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 przyjmowaJte s4 dzieci urodzone w latach
2009, 2010, 20r l

l,t



2 Rekrutacja dzieci do Przedszkola Gminnego w Kramsku i Punktu Przedszkolnego
w Patrzykowie odbywa sie raz do roku

3 W prrypadku zwolnienia sie miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola
przyjmuje dzieci z listy dzieci nieprzyjgtych, kt6re otrzymaly najwigksz4 liczbg
punkt6w.

4 Rodzice dzieci, ktore nie cho&ily do przedszkola zapisujq dziecko na rok szkolny
2014/2015 ti. od I wrze6nia 2014 roku., a rodzice dzi€ci ju2 uczgszczaj4cych skladaj4
w terminie 7 dni przed dat4 rozpoczgcia rekutacji deklaracjg o kontynuowaniu
lrychowania pzedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Kramsku lub Punkcie
Przedszkolnym w Patr4/kowie

5 Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postgpowania rekmtacyjnego oraz
dokumentacja postgpowania rekrutacyjnego s4 przechowyware nie dfuzej niz do
koica okesu , w kt6rJm dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

6 Dare dzieci nieprzyjQtych zgromadzone w celach postgpowania rekrutacyjnego sq
przechowylane w przedszkolu przez okrcs roku, chyba, 2e na rozstrzygniQcie
d)'rektora przedszkola zostala wniesiona skarga do sqdu administracyjnego
i postgpowanie nie zostalo zakoiczone pmwomocnym uyrokiem.

9 r

I W pr4padku wiQkszej liczby zgloszei dzieci do przedszkola niz liczba miejsc (25)
w Przedszkolu Gminnym w Kramsku (25) w Punkcie Przedszkolnym w Patuzykowie,
dyrekor przedszkola powoluje Komisje Rekrutacyjn4.

2 Llczbe dzleci w oddzialach okreslaj4 odrgbne przepisy, lecz liczba ta nie moze byd
wigksza niz 25.

Rozdziel IIr
Earmonogram rekrutacji

54

Poszczeg6lne etapy postQpowania rekrutacyjnego bedA odbywaly sig w nasepuj?cych
terminach:

1 Od 1? lutego - do 21 lutego 2014r. - skladanie deklamcji o kontynuowaniu
Dczesz.zania dziecka do p.zedszkola w roku szkolnym 201412015

2 Od 03 marca - do 21 marcs 2014r. - wydawanie i przyjmowanie wniosk6w
o przyjgcie dziecka do przedszkola

3 Od 24 marca - do 11 kwiettria 2014r. - obrady Komisji Rekrutacyjnej
4 14 kwietnia 2014r. - wlryieszenie list dzieci przyjgtych i dzieci nieprzyjgtych
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Rozdzid fV
Kryteria prryjQd dzieci do przedszkola

ss
Do Przedszkola Gminnego w Kramsku i punktu przedszkolnego w patrzykowie
pzyjmuje sig dzieci zamieszkale na terenie Gminy Krarnsk
W pzypadk:r wigkszej liczby kandydat6w spelniaj4cych waiunelq o kt6rym mowa
w 

_ust. I, niz liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postgpowania rekrutacyjnego
s4 brane pod uwagg l4cznie nastgpujqce kr),teria.

I wielodzietnoje rcdziny dziecka (om cza to rodzing wychowul4cq nole
i wigcej dzieci)

2 niepelnosprswtos6dziecka
3 niepelnosprawnos6 jedrrego z rodzic6w dziecka
4 niepelnosprawnosi obojga rodzic6w dziecka
5 niepelnosprawnosi rodzeistwa dziecka
6 samotne wychouywanie dziecka w odzinie (oznacza to wychowywanie

dziecka przez pannQ, , kawalera, wdowg, walowca, osobg pozostajqca
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sqdu, osobg rozwiedziona
chyba, ze osoba taka wychowuje wsp6lnie co najmniej jedno dziec.iu z legorodzicem)

7 objpcie dziecka piecz4 zaslpcz4
Kryteria o kt6rych mowa r ust.2 maj4 jednakowq wrrtolt.
W prrypadku r6wnorzgdnych wlatik6w uzyskanych Ira pierwszym etapte
postlpowania rekrutacyjnego lub jeZeli po zakoiczeDiu tego etapu przedszkole nadal
bqdzi€ dysponowalo wolnymi miejscami na drugim etapl posrgpowanra
rekrutacyjnego sq brane pod uwagg dodatkowe kr'4eria, kt6re dyrekor ustalil
w porozumieniu z W6jtem cminy Kramsk i przymal im okre6lon4 liczb9 punkt6w:

Lp. Krlteria dodatkowe Liczba punkdw
I dzieci , k6re majq obowiqzek odby6 roczne

pzygotowanie przedszkolne (dzieci urodzone w
roku 2009)

20

2. dzieci, k6rych oboje rodzice (prawni opi€kunowie)
pracuj4 lub wykonujQ rolnicz4 lub pozarolnrcz4
dzialalnosi gospodarczq i wymagaj4 zap€wnienia w
przedszkolu pobytu calodziennego (9 godzin)

l 0

6 dzieci, kt6rych rodzelistwo uczgszczajuz do
przedszkola
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5. W przypadku r6wnor4dnych wynik6w uzyskanych na drugim €tapie post9powania

rekutacyjnego Komisja Rekrutacyjna bgdzie brala pod uwagg kolejnos6 skladania

wnioskdw o przyjgcie dziecka do przedszkola.

Rozdzial V
Tryb pracy Komisji RekrutscYjn.i

$6

KomisjQ Rekrutacyjn4 powoluje dyrekor Przedszkola Cminnego w Kramsku

i Punktu Przedszkolnego w Pafzykowie i wyznacz iei przgwodnicz4cego
W sklad komisji rekrutacyjnej wchod?4:

I przedstawiciel Urzgdu Cminy w Kramsku
2 przedsrawiciel Rady Pedagogicznej
3 Ezedstawioiel Rady Rodzic6w

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odb)'wa si9 ua terenie Przedszkola Grninnego

w Knmsku w terminie ustalonyn w harmonogramie rekrutacji
W pierwszym etapie Komisja R€krutacyjna dokonuje wstgpn€j analizy zloiany.h kart

w celu zapewnienia miejsc w przedszkolu dla dzieci spelniaj4cych kr]'teria okre{lone

w$5us t . 2pk tod1do7 .
W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzjq o zakwalifikowaniu dzieci

do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spelniaj4cych doda&owe krtteria

ok re i l onew$5us t .4
W prz$adku zaistnienia sltuacji spomej lub w4tpliwej Komisja Rekrutacyjna na

posiedzeriu ma prawo podjQcia d€cyzji w drodze glosowaria. Poszczeg6lni
czlonkowie Komisji dysponuj4 jednym glosem. W przypadku, gdy glosowanie ni€
przyniesie rozstr2ygniQcia - decyduj4cy glos n aleiry do pnewodnicz4cego Komisji.
Z posiedzenia Komisji Rekutacyjnej sporz4dza sig Protokol
Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki Post9powania rekrutacyjneSo i podaje do
publiczrej wiadomoSci listy dzi€ci przyj9tych i nieprzyjetych
Listy o kt6rych mowa w $6 ust. 8 podaje si9 do Publicmej wiadomo6ci poprzez

umieszczenie w widocaym miejscu w siedzibie Przedszkola Gminnego w Kramsku
i Punktu Przedszkolnego w Patrzykowie
Listy zawierajq imiona i nazwiska dzieci uszercgowane w kolejDosci alfabetycznej
oraz najnizsz4 liczbg punkt6w, h16m uprawniala do plzyj9cia
Je6li rodzic dziecka nieprryjgtego do przedszkola wystqpi do Komisji Rekrutacyjnej
z wnioskiem o spo*4dzenie uzaMdnienia odmowy przyjgcia dziecka Komisja
Rekrutacyjna sporzQdza uzasadnienie zawierqiqce Przyczlry odmowy przyjqci4
w tym najnizszq liczbg punkt6w, L16ra uprawriala do przyjgcia oraz liczb9 punkt6w,
kt6ra kandydat uzyskal w postgpowaniu rekrutacyjnym.
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Rozdzial VI
Zsdatrir przewodniczqcego i czlonk6w Komisji Rekrutacyjnej

oraz dyrektora przedszkola rd pmcesie rckrutacji

s/

Do zadai prz€wodniczqcego Komisji Rekutacyjnej nalezy:
I pobranie wykazu zlozonych w||iosk6w o przyjgcie dziecla do przeclszkola
- z odpowiednimi alqcznikami od dyrelLora przrdszl,ola
2 organizacj€ posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami

prawa I postanowieniami niniejsz€go regulaminu.
3 Prowadzenie prac Komisji w czasie kaidego posiedzenia z uwzglgdnieniem

nasepuJ4cych czlnno6ci:
a wyznaczenre protokolanta
b zapoznarie i podpisanie przez czlonkdw Komisji Reloutacyjnej zobowiqzafi

zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych
c zapoznante zwykazxni wniosk6w o przyjgcie dzieci do przedszkola
d zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola
e kierowanie rozpatrywaniem wniosk6w o przyjgcie dziecka do przedszkola

zto,onych przez rcdzic6w
f nadzorowanie pod wzglgdem mer)4orycznym prawidlowojci sporzqdzania

dokumentacji p.zez Komisjg. a w rym skladania podpisdw przez lzlonk6w
Komisji, protokolowania posiedzenia w czasiejego trwaria, sporzadzenia list
dzieci prryjgtych i nieprzyjgq,ch w kolejnoici alfabetycznej

Do zadafi czlonk6w Komisji Rekrutacyjnej nale4/:
I sprawdzenie wszystkich dokument6w pod wzglgdem formalnym i rzeczo\rym.

ze szczeg6lnym zur6ceniem uwagi na datg urodzenia dziecka, mlejsce
zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w przedszkolu, p.*9 .oor,"O* ,czltelnosi zapis6w we wniosku o przyjgcie do przedszkoL i urnycn
dokumentach

2 weryfikowanie zlozonycll kart pod wzglgdem spelnialia kryteri6w
- 

ustawowych omz wynikajqcych z krlteri6w dodatkowych
3 okreSlenie ticzby punk6w uzyskanych przez poszczeg6lne dzieci
4 ustalenie wynik6w postgpowania rckrutacyjnego i sporz4dzenie listy dzieciprzyj gtych i nieprzyjgtych

Do zadafi dyrektora pnedszkola naleZy:
I wykonanie niezbgdnych czynnodci zwiqzanych z ogloszeniem reknttacji.
2 udosrgpnienie regulaminu rekrutaci i
3 wyja(nienie zainteresowanym rldricom zasad oke6lonych w regulaminie

r€krutacji
4 wydawanie i przyjmowanie wntosk6w o przyj9cie dziecka do przedszkola orazprzyjmowanie innych dokument6w dostarczonych przez rodzic6w'
5 sporz4dzenie na posiedzenie Komisji R;kutacrnej wyk^zu zgloszonych

dzieci z podzialem na gr.Lrpy wiekowe_ zawierai4cego nu,*i.f.u i i,nion" ori""i
w porz4dku alfabetycznym



$ydanie przewodnicz4cemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu zlo2onych wniosk6w o przyJQcie

dziecka do przedszkola z odpowiednimi zal4cznikami zlozolymi przez rodzic6w

rozpatr,'wanie odwolali od rozstrrygniQcia Komisji Rekrutacyjnej

RozdziaMl
Tryb odwolawczy

68

lw te rm in ieTd r r i oddn iapodan iadopub | i cme jw iadomosc i l i s t ydz iec i p r zy j g t ych
i nieprzyjQtych, roilzic dziecka moze wystQpi6 do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem

o ,poi"4dt"ni" *u."anienia odmowy przyjqcia dziecka do przedszkola

Z Uzasadnienie sporz4dza sig w terminie 5 dni od dnia wystqpienia przez rcdzica dzlecka

zwnioskiemokt6rymmowaw$sust. l .UzasadnieniezawiemprzyczynyodmowyprzyJ9cla
dziecka, w tym najnizsza liczb9 Punkt6w, kt6ra uprawniala do przyjgcia oraz liczbl punkt6w'

kt6r4 uzyskalo dziecko w post9povr'aniu rekrutacyjn)m'

3 Rod;ic lziecLa motu wnieS6 do dyrektora przedszkola odwolanie od rozstrzygnigcia komisji

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

+ ovrektoi przedszkola rozpatruje odwolanie od rozstrzygnigcia Komisji Rekrutacvinel'

o k6rym mowa w $ 8 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwolania'

5 Na rozstrzygniecie dyrektora prz€dszkola slu2'y skarga do sqdu administracyjnego

Wykaz zslqcznik6w do regulaminu:
i 

" 
z"ra"^ir. rv. I ,,Deklaracja o kontynuowaniu *ychowania przedszkolnego w Przedszkolu

Gminnym w Kramsku lub Punkcie Przedszkolnym r,v Patrzykowie"'

2 Zar4cznikNr 2 ,,Wniosek o przyjqcie dziecka do przedszkola"'

3 Zalqcznik Nr 3 ,,Oswiadczenie o wielodzietnosci rodziny dziecka-''

4 Zat4cznik Nr 4 ,,Ogwiadczenie o samotnym wyohowywaniu dziecka oraz o nie\iJchow''wanlu

dziecka wsp6lnie zjego rodzicem".
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