Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole
Podstawowej w Boguszynie na rok szkolny 2018/2019
Opracowano na podstawie aktów prawnych:
1. Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r.,
art. 1 pkt 1, art. 204 ust. 2 ( Dz. U. z 2017 r., poz. 60),
2. Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. art. 131 ust. 4 i 6 (Dz. U. z 2017 poz. 59),
3. Uchwały NR XXVII/166/2017 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dn. 30 marca 2017r.
(Dz. U. z 2017r., poz. 2643),
4. Zarządzenia Nr 271/2018 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 31 stycznia 2018r.,
5. Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z oddziałami przedszkolnymi
w Boguszynie.
§1
Tok postępowania rekrutacyjnego

Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkoli obejmuje:
1. Określenie liczby miejsc organizacyjnych w oddziałach przedszkolnych.
2. Ogłoszenie harmonogramu rekrutacji dzieci do przedszkola.
3. Wydawanie i przyjmowanie Kart zgłoszeń do przedszkola.
4. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.
5. Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do oddziałów w rekrutacji podstawowej do
20 marca 2018r. (wywieszenie listy kandydatów - dzieci do poszczególnych oddziałów).
6. Przeprowadzenie drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do
23 kwietnia 2018r.
7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego
oświadczenia do 26 marca 2018r. ( w rekrutacji uzupełniającej do 18 maja 2018r.).
8. Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do oddziałów 27 marca 2018r. (wywieszenie listy
przyjętych dzieci do poszczególnych oddziałów), a po rekrutacji uzupełniającej dnia
21 maja 2018r.
9. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego indywidualne spotkanie z dziećmi
i rodzicami - wstępna obserwacja i diagnoza logopedyczna dzieci (kwiecień – maj 2018r.).

§2
Zasady postępowania rekrutacyjnego
1. Do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole przyjmowane są dzieci w wieku od
4 do 6 lat (dzieci spoza obwodu w dalszej kolejności według miejsca). Dzieci 3 – letnie, jeśli
jest miejsce w oddziale. Pierwszeństwo wśród dzieci mają te, które już uczęszczały w zeszłym
roku do przedszkola w placówce.
2. Dzieci sześcioletnie są objęte obowiązkiem przedszkolnym („zerówka”).
3. Dzieci w wieku 4 – 5 lat mają prawo do uczęszczania do przedszkola (dzieci nie są
uprzywilejowane ze względu na wiek, co oznacza, że wiek nie daje pierwszeństwa przy
przyjęciu do przedszkola). Najważniejszym kryterium w sprawach spornych jest termin
przeprowadzania rekrutacji, czyli data złożenia dokumentów oraz fakt, iż dane dziecko
w zeszłym roku już uczęszczało do przedszkola w placówce.
4. Pierwszeństwo w przyjmowaniu do przedszkola mają dzieci z obwodu (najważniejsze
kryterium w pierwszym etapie rekrutacji).
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli są wolne miejsca, przedszkole może przyjąć
dziecko spoza obwodu (pracujący rodzice, samotnie wychowujący dziecko, starsze dzieci
realizują obowiązek szkolny w placówce, miejsce pracy jednego z rodziców to Gmina Nowe
Miasto nad Wartą, ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową).
6. Wszystkie dzieci 5 - letnie ( rocznik 2013) mają prawo do wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2018/2019 w oddziale przedszkolnym pięciolatków zorganizowanym
w szkole podstawowej. Rodzice dzieci 5 - letnich, kartę zgłoszenia dziecka do oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole składają w sekretariacie szkoły, w obwodzie
której dziecko zamieszkuje. Dopuszcza się tworzenie oddziału mieszanego 5 –ciolatków
i 4 –rolatków.
7. Wszystkie dzieci 4 - letnie ( rocznik 2014) mają prawo do wychowania przedszkolnego
w oddziale przedszkolnym czterolatków łączonym z trzylatkami w roku szkolnym 2018/2019.
Rodzice dzieci 4 - letnich, kartę zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

zorganizowanego w szkole składają w sekretariacie szkoły, w obwodzie której dziecko
zamieszkuje.
8. Dzieci 3 - letnie ( rocznik 2015) mają prawo do wychowania przedszkolnego w oddziale
przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019. Rodzice dzieci 3 - letnich, kartę zgłoszenia
dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole składają w sekretariacie
szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje. Dzieci trzyletnie są przyjmowane, gdy jest
dla nich miejsce w łączonym oddziale razem z 4-latkami.
9. Dziecko trzyletnie może zostać przyjęte według następujących kryteriów:
- mieszka w obwodzie szkoły,
- jest miejsce,
- rodzice pracują (rodzice pracują, ale co najmniej jeden z rodziców pracuje na terenie Gminy Nowe
Miasto nad Wartą),
- rodzic samotnie wychowuje dziecko,
- starsze rodzeństwo dziecka realizuje w placówce obowiązek szkolny,
- dziecko będzie w placówce dłużej – ponad podstawę programową.
10. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 4 lat, nie dłużej jednak niż
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek
szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 9 lat. Do karty zgłoszenia należy dołączyć orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego i inne dokumenty świadczące o niepełnosprawności dziecka
(oraz ewentualny wniosek o odroczenie od obowiązku szkolnego).
11. Podstawowa

rekrutacja

dzieci

do

przedszkoli

odbywa

się

raz

w

roku

(1 luty do 27 marca 2018r.).
12. Rodzice

wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” wraz z załącznikami,

składają u dyrektora lub u sekretarza szkoły (do dnia 3 marca 2018r. do godz. 14.00).

13. Komisja Rekrutacyjna ustala harmonogram indywidualnych spotkań z dziećmi wraz
z rodzicami i szkoła wysyła imienne zaproszenia (w terminie kwiecień – maj 2018r.).

14. Celem indywidualnych spotkań jest wstępna obserwacja dziecka i zebranie informacji do
określenie

ewentualnych

form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

szczególnie

logopedycznej.
15. Zasady pierwszeństwa przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego zorganizowanego
w szkole podstawowej:
a) dzieci sześcioletnie,
b) dzieci z obwodu,
c) według ogłoszonych kryteriów (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą).
d) w przypadku wolnych miejsc w dalszej kolejności przyjmowane są dzieci spoza obwodu.

§3
Zasady ogłaszania rekrutacji
1. Termin rekrutacji ogłasza Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguszynie na podstawie :
a) pisemnej informacji o ogłoszeniu rekrutacji i terminów z nią związanych, wywieszonej
w oddziałach przedszkolnych i w szkole na tablicy ogłoszeń (drzwi wejściowe do szkoły).
b) ogłoszenia w sklepach i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach obwodu
szkoły.
2. Imienne zaproszenia do zapisów wysyłane wg wykazu z USC w Nowym Mieście n/ Wartą.
3. Karty zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły.

Dyrektor szkoły

Irena Borusiak

