REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W STĘBARKU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
1. Rekrutacja przeprowadzona zostanie w okresie 6.03.2017r. – 31.03.2017r.,
a jej celem będzie wyłonienie dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego
w Stębarku na rok szkolny 2017/2018.
2. W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci, które obecnie uczęszczają do
punktu przedszkolnego w Stębarku, których rodzice/prawni opiekunowie pisemnie
zadeklarują taką chęć.
3. Powszechna rekrutacja dotyczyć będzie 10 wolnych miejsc.
4. Rodzice
mogą
zgłaszać
dzieci
urodzone
w
latach
2011-2014,
a w przypadku wolnych miejsc także dzieci, które w dniu 1.09.2017r. będą miały
ukończone 2,5 roku – urodzone w roku 2015, ale nie później niż 1.03.2015r.
5. Rodzice dzieci spełniających wymogi określone w pkt. 4 mogą składać
w punkcie przedszkolnym w Stębarku wypełnione formularze zgłoszeniowe
w terminie do 31.03.2017r. (liczy się data wpływu).
6. Formularze można pobrać ze strony internetowej www.pelczarska.pl lub otrzymać
w punkcie przedszkolnym w Stębarku.
7. W dniu 3.04.2017r. zbierze się komisja, która rozpatrzy wnioski i przydzieli
poszczególnym kandydatom punkty za spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.
8. W postępowaniu rekrutacyjnym dziecko może otrzymać punkty za spełnienie
następujących kryteriów:
a) 30 pkt. – jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności
lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
wydane/ą przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;
b) 30 pkt. – jeżeli dziecko do tej pory nie korzystało z edukacji przedszkolnej;
c) 10 pkt. – jeżeli rodzic/e dziecka korzystają z pomocy GOPS ( z
wyłączeniem programu „Rodzina 500+);
d) 10 pkt. – jeżeli dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (minimum
3 dzieci w rodzinie);
e) 10 pkt. – jeżeli brat/siostra dziecka uczęszcza lub uczęszcza/ł
do punktu przedszkolnego w Stębarku;
f) 10 pkt. – jeżeli oboje rodzice, a w przypadku samotnego wychowywania
dziecka jeden rodzic pracują/e zawodowo;
g) 10 pkt. – jeżeli dziecko jest wychowywane samotnie przez jednego
rodzica;
9. O pierwszeństwie przy przyjęciu dziecka decydować będzie suma punktów
za spełnienie kryteriów opisanych w pkt.8.
10. W przypadku równej liczby punktów o wyższym miejscu na liście decydować
będzie spełnienie kryteriów określonych w pkt. a. W przypadku braku
rozstrzygnięcia kryterium określone w pkt. b, itd.
11. Każdy rodzic, który zgłosi akces zostanie o wyniku rekrutacji powiadomiony
indywidualnie w terminie do 03.04.2017r.
12. W postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie list rezerwowych,
które zostaną wykorzystane w przypadku rezygnacji dzieci wcześniej
zakwalifikowanych. Uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne zakłada
poinformowanie osób z listy rezerwowej o możliwości przyjęcia w przypadku
zwolnienia się miejsc.

