
Gniewoszów, dnia 29 stycznia 2019r.

Ogłoszenie o kryteriach rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny

2019/2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Gniewoszów

o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku

2019/2020 do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Gniewoszów

           Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.

z 2018 r.  poz. 996 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę

w postępowaniu  rekrutacyjnym  i postępowaniu  uzupełniającym  do  Publicznego  Przedszkola  w

Gniewoszowie oraz oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole

oraz  dokumenty niezbędne  do potwierdzenia  spełnienia  tych  kryteriów,  a także  liczbę  punktów

możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria: 

Do  publicznego  przedszkola,  oddziału  przedszkolnego  w  publicznej  szkole

podstawowej  lub  publicznej  innej  formy  wychowania  przedszkolnego  przyjmuje  się

kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunek, niż liczba wolnych miejsc

w  publicznym  przedszkolu,  oddziale  przedszkolnym  w  publicznej  szkole  podstawowej,  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.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie  postępowania

rekrutacyjnego  lub  jeżeli  po  zakończeniu  tego  etapu  dane  publiczne  przedszkole,  oddział

przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania

przedszkolnego  nadal  dysponuje  wolnymi  miejscami,  na  drugim  etapie  postępowania

rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący: 



1. Pozostawanie  obojga  rodziców/opiekunów prawnych  w zatrudnieniu,  prowadzenie  przez

nich  działalności  gospodarczej,  prowadzenie  gospodarstwa  rolnego,  pobieranie  nauki  w

systemie dziennym – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie

wychowującego dziecko - 5 pkt.

2. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 4 pkt.

3. Zadeklarowanie  przez  rodziców  kandydata  korzystania  przez  niego  z  pełnej  oferty

przedszkola  tj.  bezpłatnego  nauczania,  wychowania,  opieki,  wyżywienia  (po  czasie

realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) 8 godzin dziennie – 3pkt.

4. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni zasilają budżet gminy Gniewoszów udziałem

z podatku dochodowego – 2 pkt.

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów :

1. Oświadczenie rodziców/ca/opiekuna prawnego o : zatrudnieniu, prowadzeniu działalności

gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym .

2. Oświadczenie  rodzica/ów/opiekuna  prawnego,  że  rodzeństwo  kandydata  jest  już

wychowankiem przedszkola.

3. Oświadczenie  rodzica/ów/opiekuna  prawnego  dotyczące  deklarowanego  czasu  pobytu

dziecka w przedszkolu.

4. Oświadczenie  o  odprowadzaniu  podatku  dochodowego  zasilającego  budżet  gminy

Gniewoszów (od każdego z rodziców).
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