Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Przyjaciół
Przyrody Polskiej w Klęczkowie dla której organem prowadzącym jest
Gmina Działdowo na rok szkolny 2014/2015.
1. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Przyjaciół przyrody Polskiej
w Klęczkowie dla której organem prowadzącym jest Gmina Działdowo, mogą być
przyjęte dzieci na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych :
- dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009) zamieszkałe na terenie gminy Działdowo,
- dzieci 6-letnie (urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.) zamieszkałe
na terenie gminy Działdowo.
2. Liczbę wolnych miejsc ustala się na pierwszym posiedzeniu komisji rekrutacyjnej po
zweryfikowaniu zgłoszeń rodziców dzieci zamieszkałych na terenie gminy Działdowo.
3. Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch etapach.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (dwóch etapów) oddział będzie
nadal dysponował miejscami wolnymi przeprowadzone zostanie postępowanie
rekrutacyjne uzupełniające.
5. W postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do oddziału mogą brać również udział
dzieci z ww. roczników spoza terenu gminy na wniosek rodzica.
6. Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana
przez dyrektora szkoły.
7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
8. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 obowiązują :
- kryteria określone w ustawie o systemie oświaty,
- kryteria ustalone przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Działdowo.
9. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
10. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej
dokumenty.
11. W przypadku nieprzedłużenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja
rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
12. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do odpowiednich organów
o zweryfikowanie danych zawartych we wniosku oraz dokumentach.
13. W przypadku konieczności ustalenia kolejności kwalifikacji wśród kandydatów w takim
samym stopniu spełniających wszystkie obowiązujące kryteria komisja podejmie decyzję
o przyjęciu dziecka w drodze losowania.

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego
L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe
1.

Wielodzietność rodziny kandydata

100

2.

Niepełnosprawność kandydata

100

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

100

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego
Kryteria dodatkowe
1.

Dziecko zamieszkałe w odległości poniżej 3 km

60

2.

50

4.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody
Polskiej w Klęczkowie
Dziecko, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy szkole jako czterolatek,
pięciolatek
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły

5.

Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Działdowo

20

3.

40
30

Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek lub zgłoszenie ze strony internetowej szkoły
lub z sekretariatu szkoły.
Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku :
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych :
1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.).
3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie
z jego rodzicem.
4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn.
zm.).

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych :
1. Zaświadczenie z zakładów pracy obojga rodziców.
2.Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Działdowo lub w obwodzie szkoły,
podlegające weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną.
3. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn.
zm.).

