REKRUTACJA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 16 - DOKUMENTACJA
Zasady ogólne:
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
- dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2016-2018),
- dzieci 6 letnie do zerówek w szkołach podstawowych oraz w wyznaczonych
przedszkolach, które tworzą grupy „zerowe” zamieszkałe w Puławach
W pierwszym etapie rekrutacji przyjmowane są dzieci, które
spełniają
przynajmniej jedno kryterium ustawowe:
Lp.
1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Kryterium

wielodzietność rodziny dziecka
(oznacza to rodzinę wychowującą troje
i więcej dzieci)
niepełnosprawność kandydata
niepełnosprawność jednego z
rodziców kandydata
niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata
niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata
samotne wychowywanie dziecka w
rodzinie(oznacza to wychowywanie
dziecka przez pannę, kawalera,
wdowę, wdowca, osobę pozostająca
w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną,
chyba, ze osoba taka wychowuje
wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem
objęcie dziecka pieczą zastępczą

Dokumenty potwierdzające spełnianie ustalonych
kryteriów
oświadczenie o wielodzietności rodziny

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego Rodzicem,

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą

Drugi etap rekrutacji występuje w przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli
po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na
drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora
przedszkola w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Puławy, mające
przyporządkowaną liczbę punktów:
Lp.

1.

2.

3.

Kryterium

Obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku osób
samotnie wychowujących dziecko – rodzic lub opiekun prawny
pracują/pracuje lub studiują /studiuje w trybie systemie
stacjonarnym
Rodzeństwo kandydata aktualnie uczęszcza rodzeństwa kandydata
do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej lub publicznego żłobka
Rodzeństwo kandydata aktualnie uczęszcza do:
- publicznego przedszkola lub publicznego żłobka zlokalizowanego w budynku

Liczba
punktów

Dokumenty
potwierdzające
spełnianie ustalonych
kryteriów

20

oświadczenie
rodziców/
opiekunów

5

oświadczenie
rodziców/
opiekunów
oświadczenie
rodziców/
opiekunów

15

przedszkola, do którego prowadzona jest rekrutacja
- szkoły podstawowej , w której znajduje się oddział przedszkolny, do którego
prowadzona jest rekrutacja

4.

Kandydat w czasie postępowania rekrutacyjnego uczęszcza
do publicznego oddziału żłobkowego

5.

Kandydat w czasie postępowania rekrutacyjnego uczęszcza
do publicznego żłobka zlokalizowanego w budynku przedszkola
w przedszkola, do którego prowadzona jest rekrutacja
Maksymalna liczba punktów do uzyskania

5

10

oświadczenie
rodziców/
opiekunów
oświadczenie
rodziców/
opiekunów

45 pkt.

Trzeci etap rekrutacji
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę datę urodzenia danego dziecka ze wskazaniem na
wolne miejsca w danej grupie wiekowej.
W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja
rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało
potwierdzone.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają
pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało
zakwalifikowane.
WAŻNE!!
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”.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców dokumentów
potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez
przewodniczącego oraz zwrócić się do organu prowadzącego o potwierdzenie okoliczności
zawartych w oświadczeniach składanych przez rodziców

