
INFORMACJA NA TEMAT REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGOW ŚLEMIENIU

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na rok szkolny 2022/2023 odbywasię na

zasadach,które określone zostały w:

1. Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.

1082),

2. Zarządzeniu nr 0050.5.2022 Wójta Gminy Ślemieńz dnia 12 stycznia 2022 roku

w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny

2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych oraz przedszkoli publicznych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień oraz

3. Uchwale nr XXXIX.194.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych dla których

Gmina Ślemień jest organem prowadzącym, liczby punktów możliwych do uzyskania

w poszczególnych kryteriach oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych

kryteriów.

Określone w w/w aktach kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców/opiekunów

prawnych, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do przedszkola. Kontynuacja

edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywasię na podstawie deklaracji

rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola samorządowego na rok szkolny 2022/2023

przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku

od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2016-2019 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na

podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku

szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna

prawnegodziecka.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Przedszkola Publicznego w Ślemieniu

https://ppslemien.stronyzklasa.pl/



KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA

1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolu przyjmuje się kandydatów
zamieszkałych na obszarze Gminy Ślemień.

2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Ślemień jest
większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane

są pod uwagę kryteria ustawoweokreślone przez Prawo oświatowe, tj.:
* wielodzietność rodziny kandydata,

* niepełnosprawność kandydata,

* niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

* niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,

* niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

* samotne wychowywanie kandydatawrodzinie,
* objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące

kryteria, wynikające z uchwały Rady Gminyw Ślemieniu,tj.:
I: Dziecko obojga rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko (opiekunów

prawnych/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko)

pracujących/prowadzących działalność gospodarczą lub uczących się w systemie

stacjonarnym — 25 punktów. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia

niniejszego kryterium — zaświadczenie o zatrudnieniu /prowadzeniu działalności

gospodarczej lub zaświadczenie o kształceniu — studiowaniu w systemie stacjonarnym

każdego z rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko (opiekunów

prawnych/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko).

Rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało w roku szkolnym, w którym

przeprowadzona jest rekrutacja edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale

przedszkolnym - 20 punktów. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia

niniejszego

—
kryterium

—
- oświadczenie  rodziców/rodzica (opiekunów



prawnych/opiekuna prawnego) o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez
rodzeństwo kandydata w przedszkolu publicznym lub oddziale przedszkolnym w roku
szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne.

3. W miejscowości położenia przedszkola lub oddziału przedszkolnego zamieszkują
krewni kandydata wspierający rodziców/rodzica (opiekunów prawnych/opiekuna
prawnego) w zapewnieniu mu należytej opieki — 15 punktów. Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia spełnienia niniejszego kryterium — oświadczenie rodziców/rodzica
(opiekunów prawnych/opiekuna prawnego) o miejscu zamieszkania krewnych
kandydata.

4. Rodzina kandydata korzysta ze świadczeń pieniężnych z Ośrodka Pomocy Społecznej
— 10 punktów. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia niniejszego
kryterium - oświadczenie rodziców/rodzica (opiekunów prawnych/opiekuna
prawnego) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Ślemień mogą być przyjmowani do
przedszkola samorządowego, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy
składania dokumentów do publicznego przedszkola na rok szkolny 2022/2023, dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Ślemień określa załącznik nr 2 do zarządzenia
nr 0050.5.2022 Wójta Gminy Ślemień z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie: określenia
terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w
tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół
podstawowych oraz przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Ślemień.



DODATKOWE INFORMACJE

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7,81 9 ustawy Prawo oświatowe:

* do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola,

* do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja
rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,

* do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny
opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej,

* do7 dniod dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

dyrektor rozpatruje odwołanie,

* na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

1. Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej należy złożyć w terminie do
25 lutego 2022 roku. Deklaracje złożone po tym terminie lub wnioski złożone po terminach
rekrutacji wyznaczonych wyżej, nie będą rozpatrywane.

2. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po
zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanychoraz list
przyjętych do przedszkola, dysponuje wolnymi miejscami.

3. Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Ślemień można przyjąć do
przedszkola, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole będą nadal
dysponowały wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy
Ślemień jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne
stosując kryteria opisane powyżej.

4. W terminie od 11 kwietnia 2022 roku do 22 kwietnia 2022 roku rodzic/opiekun prawny
dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym ma obowiązek potwierdzenia

JaCH.
woli przyjęcia dziecka do przedszkola.


