
Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego 
Szkoły Podstawowej w Rogajnach 

w roku szkolnym 2017/2018

I. Zasady rekrutacji

1. Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego 
na    rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 
6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
( Dz.U. z 2014 r. poz. 7) oraz Statutu Szkoły.

2. O powyższych terminach rodzice zostają poinformowani w postaci ogłoszenia przy 
wejściu głównym szkoły i na stronie internetowej szkoły.

3. Informacje o zasadach naboru można też uzyskać pod nr telefonu 55 248 45 04.
 

II. Obowiązek odbycia wychowania przedszkolnego

1. W postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 do oddziału 
przedszkolnego na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych) biorą udział dzieci 6 
letnie urodzone w 2011 r.

III. Zasady rekrutacji

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica czy opiekuna 
prawnego kandydata złożony do Dyrektora Szkoły. Do wniosku należy dołączyć 
wymagane załączniki.

2. Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych 
publicznych przedszkoli albo szkół prowadzących oddziały przedszkolne. We 
wniosku określa się ich kolejność w porządku od najbardziej do najmniej 
preferowanych.

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez 
Dyrektora Szkoły.

4. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy kandydatów zamieszkałych na 
terenie Gminy Pasłęk 
Rekrutacja ta będzie prowadzona w oparciu o niżej wymienione kryteria:

• 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

Kryteria te mają jednakowa wartość i są brane pod uwagę łącznie.
5. Na etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria i ich

wartości punktowe określone Uchwałą nr IV/16/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 
24.03.2017 r.



• kandydat podlegający rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu 
oraz kandydat, któremu gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych 
przepisów miejsce dla realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego
– 20 pkt.

• Kandydat, którego rodzice / opiekunowie prawni pracują lub uczą się w trybie 
dziennym – 20 pkt.

• Kandydat, którego jeden z rodziców/ opiekunów prawnych  pracuje lub uczy się w 
trybie dziennym – 5 pkt.

• Kandydat, który wychowuje się w rodzinie objętej pomocą Ośrodka Pomocy 
Społecznej lub wsparciem asystenta rodziny, bądź nadzorem kuratorskim – 3 pkt.

• Miejsce zamieszkania kandydata, spośród wszystkich publicznych jednostek 
prowadzących wychowanie przedszkolne w gminie Pasłęk znajduje się najbliżej 
Szkoły Podstawowej w Rogajnach – 2 pkt

• Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Rogajnach – 2 
pkt.
6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje 
wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza  postępowanie uzupełniające.
 Do OP mogą zostać przyjęte dzieci 4 i 5-letnie ( ur. w 2012-2013 r.)

IV.  Zapisy

1. Do dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły 
zobowiązani są jego rodzice (prawni opiekunowie).

2. Zgłoszenie kandydata do oddziału przedszkolnego szkoły polega na :
a) pobraniu ze strony internetowej szkoły ( zakładka Rekrutacja) lub sekretariatu 
"wniosku przyjęcia do  oddziału przedszkolnego" 
b) wypełnieniu go , podpisaniu i złożeniu wniosku przyjęcia w sekretariacie szkoły w
terminie od 18.04.2017 r. do 02.05.2017 r. 
c) dołączenie do wniosku oświadczenie przez rodziców (prawnych opiekunów) 
potwierdzającego spełnienie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

V. Przepisy końcowe

1. Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 
2017/2018 zostanie wywieszona w siedzibie szkoły przy wejściu głównym w dniu 
12.05.2017 r. do godz. 15:00.

2. Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok 2017/2018 oraz 
informacja o ewentualnych wolnych miejscach w oddziale przedszkolnym zostanie 
wywieszona w siedzibie szkoły przy wejściu głównym w dniu 19.05.2017 r.   do 
godz. 15:00.

 ..............................................

Podpis Dyrektora Szkoły


