REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI,
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NIEMCE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Zasady przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest gmina Niemce, zostały przygotowane w oparciu o zapisy Ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i odbywać się będą w oparciu o
zasadę powszechnej dostępności.
Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 6 lat.
Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)


dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania
przedszkolnego,



dzieci 3-5 letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.



Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć
naukę w klasie I szkoły podstawowej

Zapewnienie warunków do realizacji prawa i obowiązku jest zadaniem własnym gminy.
Dzieci w wieku 3-6 lat dotychczas uczęszczające do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Niemce
chcące kontynuować uczęszczanie do danego przedszkola
Dzieci w wieku 3-6 lat dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez gminę Niemce
mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej – Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest złożyć deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu / tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole
podstawowej w terminie do 5.02.2018 r.
Dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie gminy Niemce
nieuczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ,
prowadzonego przez gminę Niemce
chcące uczęszczać w roku szkolnym 2018/2019.
Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Niemce . Rekrutacji
podlegają dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej.
Informacja o przeprowadzeniu rekrutacji w poszczególnych przedszkolach/szkołach podstawowych –
tych, które nadal dysponują wolnymi miejscami - zostanie podana do publicznej wiadomości po

zakończonym terminie przyjmowania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od
rodziców dzieci uczęszczających obecnie do przedszkoli, w terminie do 8.02.2018 r. Ofertę
rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę Niemce oraz szczegółowe informacje na temat postępowania
rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu/szkole podstawowej prowadzącej nabór.
1. Przedszkole Publiczne w Niemcach www.przedszkole.niemce.pl (dzieci 3-6 letnie)
2. Przedszkole w Dysie (dzieci 3-6 letnie), z oddziałem zamiejscowym w Nasutowie (dzieci 3-5 letnie)
www.zpodys.edupage.org
3. Przedszkole w Ciecierzynie(dzieci 3-6 letnie) www.zpociecierzyn.pl
4. Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie - oddziały przedszkolne (dzieci 4/5 - 5/6
letnie)www.zskrasienin.pl
5. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie - oddział przedszkolny
(dzieci 5/6 letnie)www.nasutowszkola.edupage.org
6. Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej - oddział przedszkolny (dzieci
5/6 letnie)www.spfrudka.edupage.org
7. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich - oddziały przedszkolne
(dzieci ¾ - 5/6 letnie) http://www.spjakubowice.szkolna.net
Oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych przygotowane są do przyjęcia dzieci
jak w opisie danej szkoły. Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w oddziałach
przedszkolnych w szkołach prowadzona jest w sposób analogiczny jak działalność przedszkoli, zaś
podstawa programowa realizowana jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017, poz. 356)
Zasady rekrutacji:
Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Wniosek
będzie możliwy do pobrania w siedzibie przedszkola/szkoły oraz do pobrania i wydrukowania ze
strony internetowej od dnia 12 lutego br.. Wszelkie informacje dostępne będą także na stronie
www.niemce.pl w zakładce: Aktualności oświatowe.
Rodzic/ prawny opiekun może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka wraz z wymaganymi załącznikami
maksymalnie do trzech wybranych placówek wychowania przedszkolnego zaznaczając we wniosku :
przedszkole/oddział przedszkolny:




pierwszego wyboru,
drugiego wyboru
trzeciego wyboru

Postępowanie rekrutacyjne może składać się z dwóch etapów.
W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu,
oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą
sytuację rodzinną, zdrowotną.
Kryteria ustawowe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział
przedszkolny wdanej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego
rodziny. Organ prowadzący przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów oraz określa
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
UCHWAŁA NR XXVIII/266/2017 RADY GMINY NIEMCE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia
kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełnienia tych kryteriów,
Szczegółowy harmonogram rekrutacji określony jest w załączniku nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 14/2018
WÓJTA GMINY NIEMCE z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół
podstawowych, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym
Dzieci w wieku 3-6 lat niezamieszkałe na terenie gminy Niemce i
nieuczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ,
prowadzonego przez gminę Niemce
chcące uczęszczać w roku szkolnym 2018/2019.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Niemce mogą być przyjęci do publicznego
przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie gminy Niemce,
jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal będzie dysponowała wolnymi
miejscami (art.131, ust.7) W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem
danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

