ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIA ÓW PRZEDSZKOLNYCH
I SZKÓ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o wiatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) - rozdzia 6.
Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
post powania rekrutacyjnego oraz post powania uzupe niaj cego do publicznych przedszkoli, szkó i
placówek(Dz. U. 2017 r., poz. 610).
Uchwa a nr XXXVI/377/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie okre lenia
kryteriów wraz z liczb punktów na drugim etapie post powania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddzia ów przedszkolnych w szko ach podstawowych, dla których organem
prowadz cym jest gmina Rawicz oraz okre lenia dokumentów niezb dnych do potwierdzenia tych
kryteriów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2017 r. poz. 2539).
Uchwa a nr XXXVI/378/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie okre lenia
kryteriów wraz z liczb punktów w post powaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkó
podstawowych, dla których organem prowadz cym jest gmina Rawicz oraz okre lenia dokumentów
niezb dnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2017 r., poz. 2538).
Zarz dzenie nr 658/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie okre lenia
terminów przeprowadzania post powania rekrutacyjnego i post powania uzupe niaj cego, w tym
terminów sk adania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddzia ów przedszkolnych w
publicznych szko ach podstawowych i klas I publicznych szkó podstawowych na rok szkolny
2017/2018.
Zarz dzenie nr 659/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie okre lenia
wzoru wniosku o przyj cie do publicznego przedszkola, oddzia u przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej oraz publicznej szko y podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

PRZEDSZKOLA
I.

KRYTERIA BRANE POD UWAG W POST POWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ DOKUMENTY
NIEZB DNE DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW A TAK E LICZBA PUNKTÓW
MO LIWYCH DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA
KRYTERIA:

1) pozostawanie obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowuj cego w
zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich dzia alno ci gospodarczej lub
gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 20 pkt,
2) zadeklarowanie przez rodziców kandydata ca odziennego pobytu
dziecka w przedszkolu – 18 pkt,
3) kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez rodze stwo kandydata
w tym przedszkolu w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja –
14 pkt,
4) ucz szczanie rodze stwa kandydata do szko y podstawowej w gminie
Rawicz do klas I-III w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja –
14 pkt,
5) miejsce pracy co najmniej jednego rodzica z dwojga pracuj cych poza
gmin Rawicz –10 pkt,
6) przedszkole, do którego o przyj cie ubiega si kandydat, jest najbli ej
po onym przedszkolem wzgl dem jego miejsca zamieszkania lub
najbli ej po onym wzgl dem miejsca pracy co najmniej jednego rodzica
z dwojga pracuj cych lub prowadzenia przez niego dzia alno ci
gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobierania nauki w systemie
dziennym – 5 pkt.
1

DOKUMENTY NIEZB DNE DO POTWIERDZENIA WW. KRYTERIÓW:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

II.

wiadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowuj cego o
zatrudnieniu, prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej lub gospodarstwa
rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (za cznik nr 1 do
uchwa y),
wiadczenie rodzica dotycz ce deklarowanego czasu pobytu dziecka
w przedszkolu (za cznik nr 2 do uchwa y),
kopia deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
przez rodze stwo kandydata w tym przedszkolu w roku szkolnym, na który
jest prowadzona rekrutacja,
wiadczenie rodzica o ucz szczaniu rodze stwa kandydata do szko y
podstawowej w gminie Rawicz do klas I-III w roku szkolnym, na który jest
prowadzona rekrutacja (za cznik nr 3 do uchwa y ),
wiadczenie rodzica o miejscu pracy poza gmin Rawicz (za cznik nr 1
do uchwa y),
wiadczenie rodzica o blisko ci przedszkola wzgl dem miejsca
zamieszkania kandydata lub wzgl dem miejsca pracy co najmniej
jednego rodzica z dwojga pracuj cych lub prowadzenia przez niego
dzia alno ci gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobierania nauki
w systemie dziennym (za cznik nr 4 do uchwa y).

TERMINY PRZEPROWADZANIA POST POWANIA REKRUTACYJNEGO I POST POWANIA
UZUPE NIAJ CEGO, W TYM TERMINY SK ADANIA DOKUMENTÓW, PROCEDURA
ODWO AWCZA
III.
Lp.
Rodzaj czynno ci
Termin
Termin
post powania
uzupe niaj cego
1
enie wniosku o przyj cie kandydata 20.04-12.05.2017 r.
29.05-07.06.2017 r.
do przedszkola/oddzia u przedszkolnego
wraz z za cznikami (dokumentami
potwierdzaj cymi
spe nianie
przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwag w post powaniu
rekrutacyjnym)
2
Weryfikacja przez komisj
rekrutacyjn
15.05-19.05.2017 r.
08-14.06.2017 r.
wniosków
o
przyj cie
do
przedszkola/oddzia u przedszkolnego i
dokumentów
potwierdzaj cych
spe nianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwag
w
post powaniu rekrutacyjnym
3
Podanie do publicznej wiadomo ci listy 22.05.2017 r.
19.06.2017 r.
kandydatów
zakwalifikowanych
i godz. 15.00
godz. 15.00
kandydatów niezakwalifikowanych
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 22.05-24.05.2017 r.
19-21.06.2017 r.
woli przyj cia w postaci pisemnego do godz. 15.00
do godz. 15.00
wiadczenia
5
Podanie do publicznej wiadomo ci listy 26.05. 2017r.
23.06.2017 r.
do godz. 15.00
kandydatów przyj tych i kandydatów godz. 15.00
nieprzyj tych
6
Mo liwo wyst pienia przez rodzica
7 dni od dnia podania do publicznej

2

7

8

9

10

1.

2.
3.

4.

5.

6.

kandydata
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporz dzenie uzasadnienia odmowy
przyj cia kandydata do
przedszkola/oddzia u przedszkolnego
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia
odmowy przyj cia przez komisj
rekrutacyjn

Mo liwo wniesienia przez rodzica do
dyrektora przedszkola/szko y odwo ania
od rozstrzygni cia komisji rekrutacyjnej,
wyra onego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyj cia
Rozpatrzenie przez dyrektora odwo ania
od rozstrzygni cia komisji rekrutacyjnej
wyra onego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyj cia
Na rozstrzygni cie dyrektora s y skarga
do s du administracyjnego

wiadomo ci listy kandydatów przyj tych
i kandydatów nieprzyj tych

5 dni od dnia wyst pienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem o sporz dzenie
uzasadnienia odmowy przyj cia
kandydata
do przedszkola/oddzia u
przedszkolnego
7 dni od dnia otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy przyj cia

7 dni od dnia otrzymania odwo ania

III INFORMACJE UZUPE NIAJ CE
Wniosek o przyj cie dziecka do przedszkola mo na pobra :
ze stron internetowych: Gminy Rawicz lub przedszkoli
w przedszkolach
w Biurze Obs ugi Klienta UMG Rawicz.
Nale y starannie wype ni wniosek oraz do czy do niego wymagane o wiadczenia i dokumenty.
Wniosek mo e by z ony do nie wi cej ni 3 wybranych placówek, przy czym w ka dym wniosku
trzeba okre li
t
sam
kolejno
wybranych placówek w porz dku od najbardziej
do najmniej preferowanych.
Wnioski do przedszkoli: nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6 w Rawiczu (z wyj tkiem oddzia ów
zamiejscowych w D bnie Polskim i Szymanowie) sk ada si w Biurze Obs ugi Klienta Urz du
Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marsza ka J. Pi sudskiego 21, 63-900 Rawicz.
Wnioski do ni ej wymienionych przedszkoli sk ada si odpowiednio:
do Przedszkola nr 4 w Sarnowie – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu, ul.
Szkolna 3; do oddzia ów zamiejscowych w
dnicy i D brówce – w siedzibach oddzia ów,
tj.
dnica 29 i D brówka 21
do oddzia ów zamiejscowych Przedszkola nr 6 w Rawiczu w D bnie Polskim i Szymanowie
– w siedzibach oddzia ów, tj. D bno Polskie, ul. Rawicka 27 i Szymanowo 5,
do Przedszkola w Mas owie – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mas owie, ul.
ska 58,
63-900 Rawicz,
do Przedszkola w S upi Kapitulnej – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w S upi Kapitulnej
117,
do Przedszkola w Zielonej Wsi - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi, Zielona
Wie 71.
Je eli po przeprowadzeniu post powania rekrutacyjnego przedszkola b
jeszcze dysponowa y
wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone post powanie uzupe niaj ce.

IV.

WZÓR WNIOSKU I WYMAGANYCH ZA

CZNIKÓW
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ODDZIA Y PRZEDSZKOLNE W SZKO ACH PODSTAWOWYCH
I.

KRYTERIA BRANE POD UWAG W POST POWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ DOKUMENTY
NIEZB DNE DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW A TAK E LICZBA PUNKTÓW
MO LIWYCH DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA
KRYTERIA:

1) miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szko y podstawowej, na
terenie której znajduje si oddzia przedszkolny – 20 pkt,
2) ucz szczanie rodze stwa kandydata do danej szko y podstawowej lub
oddzia u przedszkolnego w tej szkole w roku szkolnym, na który jest
prowadzona rekrutacja – 15 pkt,
3) pozostawanie obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowuj cego w
zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich dzia alno ci gospodarczej lub
gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 8 pkt,
4) miejsce pracy lub prowadzenia dzia alno ci gospodarczej
lub
gospodarstwa rolnego lub pobierania nauki w systemie dziennym co
najmniej jednego rodzica w obwodzie szko y podstawowej, na terenie
której znajduje si oddzia przedszkolny - 7 pkt,
5) w obwodzie szko y podstawowej, na terenie której znajduje si oddzia
przedszkolny, o przyj cie do którego ubiega si kandydat, zamieszkuj
krewni kandydata, którzy wspieraj rodziców w zapewnieniu kandydatowi
nale ytej opieki po zako czeniu zaj
w oddziale przedszkolnym – 5 pkt.
DOKUMENTY NIEZB DNE DO POTWIERDZENIA WW. KRYTERIÓW:

1)
2)

3)

4)
5)

wiadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie
szko y podstawowej, na terenie której znajduje si oddzia przedszkolny
(za cznik nr 5 do uchwa y),
wiadczenie
rodzica
o
ucz szczaniu
rodze stwa
kandydata
do danej szko y podstawowej lub oddzia u przedszkolnego w tej szkole w
roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja (za cznik nr 6 do
uchwa y),
wiadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowuj cego o
zatrudnieniu, prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej lub gospodarstwa
rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (za cznik nr 7 do
uchwa y),
wiadczenie rodzica o miejscu pracy co najmniej jednego rodzica z
dwojga pracuj cych w obwodzie szko y podstawowej, na terenie której
znajduje si oddzia przedszkolny (za cznik nr 7 do uchwa y),
wiadczenie rodzica o miejscu zamieszkania krewnych kandydata
(za cznik nr 8 do uchwa y).

II
TERMINY PRZEPROWADZANIA POST POWANIA REKRUTACYJNEGO I POST POWANIA
UZUPE NIAJ CEGO, W TYM TERMINY SK ADANIA DOKUMENTÓW, PROCEDURA
ODWO AWCZA
V.

Lp.

Rodzaj czynno ci

Termin

Termin
post powania
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1

2

3
4

5
6

7

8

9

10

enie wniosku o przyj cie kandydata
do przedszkola/oddzia u przedszkolnego
wraz z za cznikami (dokumentami
potwierdzaj cymi
spe nianie
przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwag w post powaniu
rekrutacyjnym)
Weryfikacja przez komisj
rekrutacyjn
wniosków
o
przyj cie
do
przedszkola/oddzia u przedszkolnego i
dokumentów
potwierdzaj cych
spe nianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwag
w
post powaniu rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomo ci listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyj cia w postaci pisemnego
wiadczenia
Podanie do publicznej wiadomo ci listy
kandydatów przyj tych i kandydatów
nieprzyj tych
Mo liwo wyst pienia przez rodzica
kandydata
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporz dzenie uzasadnienia odmowy
przyj cia kandydata do
przedszkola/oddzia u przedszkolnego
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia
odmowy przyj cia przez komisj
rekrutacyjn

Mo liwo wniesienia przez rodzica do
dyrektora przedszkola/szko y odwo ania
od rozstrzygni cia komisji rekrutacyjnej,
wyra onego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyj cia
Rozpatrzenie przez dyrektora odwo ania
od rozstrzygni cia komisji rekrutacyjnej
wyra onego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyj cia
Na rozstrzygni cie dyrektora s y skarga
do s du administracyjnego

20.04-12.05.2017 r.

uzupe niaj cego
29.05-07.06.2017 r.

15.05-19.05.2017 r.

08-14.06.2017 r.

22.05.2017 r.
godz. 15.00

19.06.2017 r.
godz. 15.00

22.05-24.05.2017 r.
do godz. 15.00

19-21.06.2017 r.
do godz. 15.00

26.05. 2017r.
godz. 15.00

23.06.2017 r.
do godz. 15.00

7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomo ci listy kandydatów przyj tych
i kandydatów nieprzyj tych

5 dni od dnia wyst pienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem o sporz dzenie
uzasadnienia odmowy przyj cia
kandydata
do przedszkola/oddzia u
przedszkolnego
7 dni od dnia otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy przyj cia

7 dni od dnia otrzymania odwo ania

III INFORMACJE UZUPE NIAJ CE
1.

2.

wniosek o przyj cie dziecka do oddzia u przedszkolnego w szkole podstawowej mo na pobra :
ze stron internetowych: Gminy Rawicz lub szkó podstawowych (nr 3 i nr 4),
w szkole podstawowej (nr 3 i nr 4)
w Biurze Obs ugi Klienta UMG Rawicz.
Nale y starannie wype ni wniosek oraz do czy do niego wymagane o wiadczenia i dokumenty.
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3.
4.

Wniosek o przyj cie dziecka do oddzia u przedszkolnego w szkole podstawowej nale y z
w szkole, w której wybrany oddzia funkcjonuje.
Je eli po przeprowadzeniu post powania rekrutacyjnego placówki b
jeszcze dysponowa y wolnymi
miejscami zostanie przeprowadzone post powanie uzupe niaj ce.
IV WZÓR WNIOSKU I WYMAGANYCH ZA

CZNIKÓW
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SZKO Y PODSTAWOWE
I Kryteria wraz z liczb punktów w post powaniu rekrutacyjnym do klas I szkó podstawowych,
dla których organem prowadz cym jest Gmina Rawicz:
Kryteria

1) kandydat zamieszkuje na terenie gminy Rawicz – 5 pkt,
2) kandydat ucz szcza do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym, do
którego nale y dana szko a podstawowa lub ucz szcza do oddzia u
przedszkolnego na terenie szko y, do której kandydat ubiega si o
przyj cie - 5 pkt,
3) rodze stwo kandydata ucz szcza lub ucz szcza o do szko y, do której kandydat
ubiega si o przyj cie – 4 pkt,
4) miejsce
pracy/prowadzenia
dzia alno ci
gospodarczej/gospodarstwa
rolnego/pobierania nauki w systemie dziennym przez rodzica znajduje si w
obwodzie szko y podstawowej, do której kandydat ubiega si o przyj cie – 3 pkt.
Dokumenty niezb dne do potwierdzenia kryteriów:

1)

wiadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata na terenie gminy
Rawicz (za cznik nr 1 do uchwa y),
2)
wiadczenie rodzica o ucz szczaniu kandydata, w roku poprzedzaj cym
rekrutacj , do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym, do którego
nale y dana szko a podstawowa lub do oddzia u przedszkolnego na
terenie szko y, do której kandydat ubiega si o przyj cie (za cznik nr 2 do
uchwa y),
3) wiadczenie rodzica o ucz szczaniu rodze stwa kandydata do szko y, do której
kandydat ubiega si o przyj cie (za cznik nr 3 do uchwa y),
4) wiadczenie
rodzica
o
miejscu
pracy/prowadzenia
dzia alno ci
gospodarczej/gospodarstwa rolnego/pobierania nauki w systemie dziennym w
obwodzie szko y podstawowej, do której kandydat ubiega si o przyj cie

(za cznik nr 4 do uchwa y),
II TERMINY PRZEPROWADZANIA POST POWANIA REKRUTACYJNEGO I POST POWANIA
UZUPE NIAJ CEGO, W TYM TERMINY SK ADANIA DOKUMENTÓW, PROCEDURA
ODWO AWCZA
Lp.

Rodzaj czynno ci

Termin
w post powaniu
rekrutacyjnym

Termin
w post powaniu
uzupe niaj cym

1

Sk adanie wniosków wraz z dokumentami 20.04-12.05.2017 r.
potwierdzaj cymi spe nianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwag
w post powaniu rekrytacyjnym

29.05-07.06.2017
r.

2

Przeprowadzenie prób sprawno ciowych

01-02.06.2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomo ci listy 28.04.2017 r.
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki
próby sprawno ciowej

05.06.2017 r.

4

Weryfikacja wniosków przez szkoln
rekrutacyjn

08-14.06.2017 r.

5

Podanie do publicznej wiadomo ci listy 22.05.2017 r.
kandydatów
zakwalifikowanych godz. 15.00
i niezakwalifikowanych

komisj

25-27.04.2017 r.

15-19.05.2017 r.

19.06.2017 r.
godz. 15.00

7

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 22-24.05.2017 r.
przyj cia w postaci pisemnego o wiadczenia do godz. 15.00

19-21.06.2017 r.
do godz. 15.00

7

Podanie do publicznej wiadomo ci
kandydatów przyj tych i nieprzyj tych

23.06.2017 r.
do godz. 15.00

8

Mo liwo wyst pienia przez rodzica
kandydata do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporz dzenie uzasadnienia
odmowy przyj cia kandydata do
przedszkola/oddzia u przedszkolnego
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia
odmowy przyj cia przez komisj rekrutacyjn

9

10

11

12

listy 26.05. 2017r.
godz. 15.00

Mo liwo wniesienia przez rodzica do
dyrektora przedszkola/szko y odwo ania od
rozstrzygni cia komisji rekrutacyjnej,
wyra onego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyj cia
Rozpatrzenie przez dyrektora odwo ania od
rozstrzygni cia komisji rekrutacyjnej
wyra onego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyj cia
Na rozstrzygni cie dyrektora s y skarga do
du administracyjnego

7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomo ci listy kandydatów
przyj tych i kandydatów
nieprzyj tych
5 dni od dnia wyst pienia przez
rodzica kandydata z wnioskiem o
sporz dzenie uzasadnienia odmowy
przyj cia kandydata
do przedszkola/oddzia u
przedszkolnego
7 dni od dnia otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy przyj cia

7 dni od dnia otrzymania odwo ania

III Informacja uzupe niaj ce:
1. Dzieci zamieszkuj ce w obwodzie szko y podstawowej s do niej przyjmowane z urz du, na
podstawie pisemnego zg oszenia rodziców. Wzór zg oszenia dost pny jest w szko ach
obwodowych.
2. Post powanie rekrutacyjne do klas I dla dzieci zamieszka ych poza obwodem szko y jest
prowadzone, je li szko a dysponuje wolnymi miejscami. Udzia w post powaniu rekrutacyjnym
wymaga pobrania formularza wniosku o przyj cie dziecka (odpowiednio do klasy ogólnodost pnej
lub oddzia u sportowego), wype nienia i z enia w sekretariacie wybranej szko y podstawowej.
3. Wniosek nale y starannie wype ni i do czy wymagane o wiadczenia i dokumenty.
4. Je eli po przeprowadzeniu post powania rekrutacyjnego szko y b
jeszcze dysponowa y
wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone post powanie uzupe niaj ce.
IV Wzór wniosku i wymaganych za czników.

1.Oddzia ogólnodost pny
2. Oddzia sportowy
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