Zasady i kryteria prowadzenia postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Gostynin na rok szkolny 2014/2015
1. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Gostynina.
2. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku 3 lat ( ur. 2011), 4 lat (ur. 2010), 5 lat
(ur. 2009) i 6 lat (ur. I-VI 2008). W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem
przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci
pięcioletnie (urodzone w 2009 roku) oraz dzieci sześcioletnie urodzone od 1 lipca do 31
grudnia 2008 r.
4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt.
1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
5. Kryteria, o których mowa w pkt. 4, mają jednakową wartość.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole albo oddział
przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria, dla których
ustala się odpowiednio punkty:
1

Obydwoje rodzice pracują zawodowo

1 pkt

2

Dziecko już uczęszcza do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego
w szkole (kontynuacja edukacji przedszkolnej)

1 pkt

3

Rodzeństwo kandydata już uczęszcza do danej placówki

1 pkt

4

Deklaracja rodziców o dłuższym pobycie dziecka w przedszkolu (nie dotyczy
1 pkt
oddziałów przedszkolnych) ponad 5-cio godzinną podstawę programową
za każdą godzinę

7. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie
potwierdzające spełnianie kryteriów.

dołączają

dokumenty/oświadczenia

8. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty) .
9. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Gostynina mogą być przyjęci do
publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z pkt. 1–8, Miasto Gostynin nadal
dysponuje wolnymi miejscami
10.W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Miasta
Gostynina niż miejsc, o których mowa w pkt 9 przeprowadza się postępowanie
rekrutacyjne. Przepisy pkt. 2–8 stosuje się odpowiednio.

