
Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola Komunalnego w Osięcinach 
na rok szkolny 2015/2016

 
1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5-letnie (urodzone w latach 2010, 2011, 2012) i
zamieszkałe na terenie gminy Osięciny. 
 
2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza gminą Osięciny mogą ubiegać się o przyjęcie
dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami. 
 
3.  Rodzice/prawni  opiekunowie  dziecka  urodzonego  w  2013  roku  mogą  ubiegać  się  o  przyjęcie  do
przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat  w postępowaniu uzupełniającym,  które będzie
prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi
miejscami. 
 
4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2010, 2011, 2012, które obecnie 
uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym
roku szkolnym w przedszkolu, w terminie do 27 marca 2015 roku. 
 
5. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych
opiekunów dziecka. 
 
6.  Wniosek  rodzica/prawnego  opiekuna  rozpatruje  komisja  rekrutacyjna  powołana  przez  dyrektora
przedszkola w oparciu o zapisy wynikające z art. 20c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz.2572 ze zm.). 
 
7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z harmonogramem rekrutacji dzieci do przedszkola. 

8. Rekrutacja odbywa się według następujących kryteriów: 
Do przedszkola przyjmowane są dzieci z terenu gminy Osięciny. 
W przypadku większej liczby dzieci, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na I etapie rekrutacji brane są
pod uwagę kryteria wynikające z Ustawy, mające jednakową wartość. 
Kryteria I etapu: 
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 (art. 20c ust. 2 uoso).
 
Jeżeli po zakończeniu I etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, odbywa się 
II etap rekrutacji według poniższych kryteriów określonych przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z
Wójtem Gminy Osięciny. Każde z poniższych kryteriów ma inną wartość (ilość punktów). 
Kryteria II etapu: 
1) Dziecko mieszkające w obwodzie Szkoły Podstawowej w Osięcinach; 4 pkt. 
2) Oboje  rodzice pracujący; 3 pkt. 
3) Rodzeństwo dziecka uczęszczające do przedszkola; 2 pkt. 
4) Dziecko posiadające opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 1 pkt. 

9. Dalsze czynności postępowania rekrutacyjnego według harmonogramu rekrutacji.

Dyrektor Przedszkola


