INFORMACJA W SPRAWIE REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH W
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach, które zostały określone w:
1)
2)

3)

ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 996),
zarządzeniu Nr 12/2019 Wójta Gminy Brojce z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia
terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do oddziałów
przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla
których Gmina Brojce jest organem prowadzącym,
uchwale Nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Brojce z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia
kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Brojce (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1575).

I REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych.
Rodzice dzieci, które już uczestniczą w zajęciach oddziału przedszkolnego, w celu zapisania dzieci na
kolejny rok szkolny składają w okresie 11 - 25 lutego 2019 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.
Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do oddziału przedszkolnego w Gminie Brojce
zobowiązani są do złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją do właściwego dyrektora szkoły.
Wnioski składa się w dwóch terminach
1) rekrutacja: w okresie 4 – 22 marca 2019 r.
2) rekrutacja uzupełniająca (przeprowadzana w przypadku wolnych miejsc w oddziale
przedszkolnym po zakończeniu rekrutacji wskazanej w punkcie 1): w okresie 15.05 – 07.06.
2019 r.
Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2013-2016 oraz dzieci
powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie
obowiązku szkolnego. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna
prawnego dziecka.
Kryteria przyjęć do oddziałów przedszkolnych:
1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych przyjmuje się kandydatów
zamieszkałych na obszarze Gminy Brojce.
2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Brojce jest większa niż liczba
wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria
ustawowe określone przez Prawo oświatowe, które maja jednakową wartość punktową:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące
kryteria:

Lp.

Kryterium

Wartość punktowa Dokument
potwierdzający
kryterium
spełnianie kryterium

1.

Dziecko rodziców obojga pracujących lub
uczących się w systemie dziennym

2.

Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Brojce

2

Oświadczenie

3.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do
danego oddziału przedszkolnego

2

Oświadczenie

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do
szkoły z danym oddziałem przedszkolnym

2

Oświadczenie

max. 4 (po
2 punkty za
każdego
rodzica/opiekuna
prawnego)

Zaświadczenie z zakładu
pracy/szkoły. Oświadczenie
o prowadzeniu gospodarstwa
rolnego lub działalności
pozarolniczej

4. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego należy potwierdzić dokumentami
określonymi w powyższej tabeli. Wartość punktową tych kryteriów również przedstawiono w
powyższej tabeli.
5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Brojce mogą być przyjmowani do oddziału
przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.
II REKRUTACJA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie
zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy
I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi
miejscami. W przypadku tych kandydatów mają zastosowanie następujące kryteria:
Lp.

Kryterium

Wartość punktowa Dokument
potwierdzający
kryterium
spełnianie kryterium

1.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do 2
danej szkoły

Oświadczenie

2.

Rodzic/rodzice (opiekunowie prawni) dziecka 2
pracują w miejscowości, która należy do
obwodu szkolnego danej szkoły

Oświadczenie

3.

Dziecko,
którego
rodzeństwo
absolwentem danej szkoły

jest 2

Oświadczenie

4.

Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej

2

Oświadczenie

III INFORMACJE DODATKOWE
Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe:
1) do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,
2) do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja
rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,
3) do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun

może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
4) do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor
rozpatruje odwołanie,
5) na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Opracował:
Zbigniew Zaborowski
Kierownik ZEAS w Brojcach
Brojce, 31.01.2019 r.

