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NA ROK SZKOLNY ZOL9|2020:

Dyrektor Przedszko|a Samorzqdowego W osieczanach informuje, iż po konsu|tacjach
z Dyrektorami przedszko|i oraz oddziałów przedszko|nych przy szkołach podstawowych usta|ono,
iż kryteria przyjęć dzieci do przedszko|i/ oddziałów przedszko|nych zgodnie z Ustawq Prawo
oświatowe z 14 grudnia 2oL6r, Dz.U.2018r poz. 996 z 1.0 maja 2oL8r Art.131.]'. pozostajq takie same
jak w roku szkolnym 207812079.

Tak więc, zgodnie z przepisami:

1. Do pubIicznego przedszkola/oddziału przedszkoInego W publicznej szko|e podstawowej Iub
pubIicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkatych na
obszarze danej gminy.

2. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkoIa / oddziału przedszkoInego, składają dek|aracje o
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.

3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszko|a przeprowadza się co roku na kolejny rok szko|ny na
wolne miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym.

4. Wniosek o przyjęciu dziecka do przedszko|a/oddziału przedszko|nego może być złożony do nie
więcej niż trzech wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkoInych.

W przypadku większej |iczby kandydatów spełniajqcych warunek, o którym mowa w pkt. 1',
niż |iczba wo|nych miejsc w pub|icznym przedszko|u, oddziale przedszko|nym w pub|icznej szko|e
podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego sq brane pod uwagę łqcznie następujqce
kryteria:

Lp. KRYTERIUM WARTOSC PUNKTU
1 . WieIodzietność rodziny kandydata 100
2. Nieoełnosprawność kandvdata 100
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100
4. Niepełnosprawność oboiea rodziców kandvdata 100
5 . Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100
6. Samotne wvchowvwanie kandvdata w rodzinie 100
7. Obiecie kandvdata piecza zastepcza 100

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będq pod uwagę następujqce kryteria:

Lp. KRYTERIUM WARTośĆ PUNKTU

1 Kandydat podIega obowiqzkowi odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego

30

2. Dwóch rodziców oracuiacvch Iub uczacvch sie w svstemie stacionarnvm t2
3. Wskazania Miejsko - Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej Iub innych

instvtucii wspieraiacvch rodzine
8

4. Do przedszkoIa uczeszcza rodzeństwo kandvdata 7
5. Czas pobytu dziecka w przedszko|u powyżej 5 godzin dziennie 3
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