Regulamin rekrutacji dzieci
do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Rydułtowach
na rok szkolny 2020/2021
Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia
dzieci do przedszkola określa regulamin.
§1
Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021określa:
● Ustawa z dnia 14.12.2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017r)
 Uchwała Nr 32.293.2017 Rady Miasta Rydułtowy
 Zarządzenie NR 20.BOK.OR.2020 Burmistrza Miasta Rydułtowy
 Niniejszy regulamin
§2
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i
pół roku.
§3
Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, do pobrania
bezpośrednio w przedszkolu od 03.02.2020r.
§4
1.Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w
okresie od 3.02.2020 do 12.02.2020 r.
2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych
przedszkoli.
§5
1. 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.

2.Kryteria o których mowa w punkcie 1 mają jednakową wartość - liczba punktów 2
§6
Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu,
o przyjęcie do przedszkola będą decydowały kryteria określone w Uchwale Nr 32.293.2018 Rady
Miasta Rydułtowy z dnia 18 maja 2017r
1) kandydat, którego rodzic/ opiekun prawny samotnie go wychowuje i pracuje/ studiuje/
uczy się w trybie dziennym lub oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata
pracują/studiują lub uczą się w trybie dziennym–liczba punktów:8;
2) rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danym
przedszkolu/szkole –liczba punktów: 4;
3) Kandydat uczęszczał do Miejskiego Żłobka-1p.
4) Kandydat , którego rodzina jest objęta pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej - 2p
5) odległość miejsca zamieszkania dziecka od przedszkola (liczona w metrach wzdłuż
najkrótszej trasy dojazdu/dojścia): liczba punktów = 1/odległość miejsca zamieszkania
dziecka od przedszkola/szkoły.
§7
Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 6 pkt 1-4 są odpowiednio
1)zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce rodziców/opiekunów prawnych kandydata;
2)oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola/szkoły;
3) Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPS
4)Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do Żłobka
4)oświadczenie wnioskodawcy o odległości miejsca zamieszkania kandydata od przedszkola/szkoły
§8

1.Na wniosek rodzica komisja rekrutacyjna zgodnie z art. 158 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r
Prawo Oświatowe w terminie pięciu dni od dnia wystąpienia przez rodziców z wnioskiem
uzasadnienia decyzję odmowy przyjęcia dziecka.
2. W uzasadnieniu komisja rekrutacyjna wskaże:
a) przyczyny odmowy przyjęcia dziecka,
b) najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia,
c) liczbę punktów, którą nieprzyjęty kandydat otrzymał w postępowaniu
rekrutacyjnym
3. Odwołanie rodzica do dyrektora od uzasadnienia decyzji komisji rekrutacyjnej jest
rozpatrywane w terminie siedmiu dni od otrzymania – art.158 ust.8.
4. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego
sądu administracyjnego- art. 158 ust.9

§9

Przyjęcia dzieci spoza Gminy Rydułtowy może mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb
mieszkańców Gminy Rydułtowy i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.

§ 10

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie sie19.02.2020 r.
do godz. 15:00 poprzez udostępnienie list w przedszkolu.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
odbędzie się do 24.02.2020
§ 11

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odbędzie się 27.02.2020 r. do godz.15:00
poprzez udostępnienie list w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.

§ 12

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie ( mylny PESEL,
brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów nie będą rozpatrywane.

ZARZĄDZENIE NR 3.PP3.2020
DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W RYDUŁTOWACH
z dnia 27.01.2020roku
w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na pierwszym i drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Rydułtowach na rok szkolny
2017/2018 na podstawie:
● Ustawa z dnia 14.12.2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017r)


Uchwała Nr 32.293.2017 Rady Miasta Rydułtowy
zarządzam, co następuje:
§1

1.Określa się następujące kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na rok
szkolny 2020/2021
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.

2.Kryteria o których mowa w punkcie 1 mają jednakową wartość - liczba punktów 2
§2
Określa się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2020/2021 oraz odpowiadające im liczby punktów:
1. Rodzic/ opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko i pracujący/ studiujący lub uczący
się w trybie dziennym; Oboje rodzice /opiekunowie prawni kandydata pracują lub uczą się
w trybie dziennym – 8 pkt.
2. Rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu
– 4 pkt.
3. Rodzina objęta jest pomocą MOPS- 2p
4. Dziecko uczęszczało do Miejskiego Żłobka – 1p.
5. Odległość miejsca zamieszkania dziecka od przedszkola (liczona w metrach wzdłuż
najkrótszej trasy dojazdu/dojścia):liczba punktów = 1/odległość miejsca zamieszkania
dziecka od przedszkola
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Publicznego Przedszkola Nr 3 w Rydułtowach oraz umieszczenie na stronie
internetowej

ZARZĄDZENIE NR 4.PP3.2020
DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W RYDUŁTOWACH
z dnia 27.01.2020 roku
W sprawie : określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania
dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Rydułtowach na rok szkolny 2019/2020
2. Na podstawie ustawy z dnia 14.12.2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia
2017r) oraz zarządzenie Nr NR 20.BOK.OR.2020 Burmistrza Miasta Rydułtowy ,
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Rydułtowach
zarządza, co następuje:
§1
Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego , terminy składania
dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola Nr 3
W Rydułtowach na rok szkolny 2020/ 2021:
Lp

Rodzaj czynności

1.

Złożenie wniosków o przyjęcie do
przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów nie
zakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych

2.

3.

3.
4.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
Od 03.02.2020
r.
do 12.02.2020 r.

Termin
postępowania
uzupełniającego
Od 2.03.2020 r.
do 12.03.2020 r.

do 17.02.2020 r.

do 16.03.2020 r.

19.02.2020 r.

18.03.2020 r.

do 24.02.2020 r.

do 24.03.2020 r.

27.02.2020 r.

27.03.2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 5.PP3.2020
DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W RYDUŁTOWACH
z dnia 27.01.2020 roku

w sprawie : powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania
rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola nr3 w Rydułtowach na rok szkolny 2020/2021
zarządzam, co następuje:
§1
Powołuje się komisje rekrutacyjną do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego do
Publicznego Przedszkola nr3 w Rydułtowach na rok szkolny 2020/2021 w następującym
składzie:
1.Mirosława Leśnik – przewodnicząca komisji
2. Karina Miler- członek komisji
3.Janina Kowol
4.Beata Urbańczyk
§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Publicznego Przedszkola Nr 3 w Rydułtowach.

