REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
Niniejszy regulamin określa zasady naboru dzieci do Punktu Przedszkolnego w Wilczętach
na rok szkolny 2016/17.
I. Przebieg rekrutacji obejmuje:
1. Określenie liczby wolnych miejsc w puncie przedszkolnym,
2. Rozpowszechnienie informacji o prowadzonej rekrutacji,
3. Zorganizowanie spotkania informacyjnego dla rodziców,
4. Analizę kart zgłoszeniowych i ogłoszenie list dzieci przyjętych oraz list rezerwowych.
II. Zasady postępowania rekrutacyjnego
1. Organ prowadzący ogłasza rekrutację w następujących formach:
a) w siedzibie punktu przedszkolnego
b) na stronie internetowej www.tpd.elblag.com.pl
2. Podczas rekrutacji obowiązują dwa kryteria podstawowe (obowiązkowe):
a) wiek dziecka – do punktu przedszkolnego przyjmowane będą dzieci 3-, 4-letnie tj. na rok
szkolny 2016/17 dzieci urodzone w latach 2012 i 2013. W przypadku wolnych miejsc po
przyjęciu 3- i 4-latków, dopuszcza się przyjęcie dzieci, które ukończyły 2,5 roku.
b) miejsce zamieszkania – Gmina Wilczęta. Do punktu przedszkolnego przyjmowane będą
dzieci zamieszkałe na terenie całej gminy, jednak w przypadku uruchomienia Punktu
Przedszkolnego w Słobitach w terminie do 01.09.2016 r., wprowadzona zostanie rejonizacja
przyjęć. Do Punktu Przedszkolnego w Wilczętach przyjmowane będą dzieci zamieszkałe
w miejscowościach: Wilczęta, Nowica, Dębiny, Bardyny, Gładysze, Spędy, Tatarki, Księżno,
Sopoty, Stare Siedlisko. Do Punktu przedszkolnego w Słobitach przyjmowane będą dzieci
zamieszkałe w miejscowościach: Słobity, Słobity-Stacja, Karwiny, Dębień, Góry, Bronki.
3. Zgłoszenia dzieci, które spełnią kryteria podstawowe, oceniane będą punktowo na
podstawie oświadczeń rodziców zawartych w karcie rekrutacyjnej - z zastosowaniem
następujących kryteriów:
a) dziecko 4 letnie – 10 punktów,
b) dziecko 3 letnie – 1 punkt,
c) dziecko niepełnosprawne niewymagające kształcenia specjalnego – 1 punkt
d) dziecko z rodziny niepełnej (rodzic samotnie wychowujący dziecko w rozumieniu ustawy
o świadczeniach rodzinnych, tj. panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że
osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko wspólnie z jego rodzicem) – 1 punkt,

e) niepełnosprawność jednego rodzica i / lub niepełnosprawność obojga rodziców i / lub
dziecko mające niepełnosprawne rodzeństwo – 1 punkt,
f) dziecko wychowujące się w rodzinie wielodzietnej (min. troje dzieci do ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej) – 1 punkt,
g) dziecko wychowujące się w rodzinie zastępczej – 1 punkt,
4. Do punktu przedszkolnego przyjęte zostaną dzieci, które zdobędą największą ilość
punktów. W przypadku równorzędnych wyników zastosowane zostanie dodatkowe kryteria:
a) dziecko z rodziny, gdzie oboje rodzice pracują lub uczą się w systemie dziennym lub jeden
rodzic pracuje a drugi uczy się w systemie dziennym – 2 punkty,
b) dziecko z rodziny niepełnej pracującego lub uczącego się rodzica (rodzic pracujący lub
uczący się w systemie dziennym samotnie wychowujący dziecko w rozumieniu ustawy
o świadczeniach rodzinnych) – 1 punkt.
Za rodzica pracującego uznaje się osobę pracującą na podstawie umowy o pracę, umowy
cywilnoprawnej, prowadzącą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
Jeśli kryteria dodatkowe okażą się niewystarczające do ustalenia grupy dzieci przyjętych,
komisja rekrutacyjna ustali kolejne kryterium, o którym powiadomi rodziców i poprosi
o złożenie stosownych oświadczeń.
5. Komisja rekrutacyjna złożona co najmniej z 2 osób sporządzi listę dzieci przyjętych i listę
rezerwową. Informacja o wynikach rekrutacji udzielana będzie począwszy od terminu
ogłoszenia wyników określonego w ogłoszeniu o rekrutacji.
6. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice są zobowiązani do zawarcia umowy o świadczenie
usług w zakresie wychowania przedszkolnego. Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem
dziecka z listy przyjętych.
7. W przypadku posiadania wolnych miejsc w punkcie przedszkolnym dopuszcza się
możliwość przyjęcia dziecka w trakcie trwania roku szkolnego.

