
WÓJT GMINY ŚWILCZA
woj . podkarpackie

---- - - ---:-- - - - - - ---- - - - - - - ---

OgłoszenieWójta Gminy Świlcza

z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów i terminów rekrutacji
na wolne miejsca w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych oraz
do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych

przez Gminę Świlcza na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkoli, oddział ó w przedszkolnych , klas I szkół podstawowych dla
kandydatów zamieszkatych poza obwodem tych szkół na rok szkolny 2018/2019
odbywa się na zasadach, które zostały określone w:

1) W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz.
59 z późn o zm.) oraz na podstawie decyzji organu prowadzącego .

2) Zarządzen iu Nr 3.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów, do
przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół
podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

3) Uchwale Nr V I/39/20 15 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie
kryteriów naboru do prowadzonych przez Gminę Świlcza - przedszkoli na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

4) Uchwale Nr XIXl124 /20 16 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 marca 2016 r.
w sprawie okreś len ia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Świlcza dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem tych szkół, wa rtości punktowej poszczególnych kryteriów oraz
dokumentów n iezbędnych do ich potwierdzenia.
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REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW

PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz
pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Świlcza lub zmienić

przedszkole, swojemu dziecku. Kontynuacja edukacji przedszkolnej
w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców
o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

Postępowan ie rekrutacyjne do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny
2018/2019 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. czyli dzieci urodzone w latach
2012-2015 oraz dzieci powyżej 6 lat, posiadające orzeczenie o potrzeb ie kształcenia

specjalnego, którym na podstawie opinii poradn i psychologiczno - pedagogicznej
odroczono spełnien ie obowiązku szkolnego

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może być

objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Będzie to możl iwe w sytuacji, gdy w danym
przedszkolu lub oddziale przedszkolnym są wolne miejsca.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrze bie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 7 lat (nie dłużej niż

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy g lat).

Postępowan ie rekrutacyjne jest prowadzone wyłączn ie na wniosek rodzica/prawnego
opiekuna dziecka.

Wn iosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych
jednostek. We wniosku, o przyjęcie , o kreśla s ię ko lej ność wybranych przedszkoli, od
najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych

wniosków rodzic zobowiązany jest okreś l ić taką samą preferowaną kolejność.

Wnioski można pobrać ze stron internetowych przedszkoli, szkół lub
bezpośrednio w danym przedszkolu.
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Kryteria przyjęć do przedszkoli. oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych

1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach przyjmuje się

kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza .

2. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które mieszkają w danej
miejscowości , w której znajduje się placówka.

3. W przypadku większej liczby kandydatów , o których mowa w pkt 1 niż wolnych
miejsc, wychowankowie zamieszkal i poza Gminą Swilcza, uczęszczający do
danego przedszkola mogą nie być przyjęci.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Swilcza
jest większa niż liczba wolnych miejsc , na pierwszym etapie postepowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe okreś lone w ustawie Prawo
oświatowe :

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) n iepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria wymienione w pkt 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowan ia rekrutacyjnego lub jeżel i po zakończeniu tego etapu dane przedszkole ,
oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi
miejscami , na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę

następujące kryteria:

1) praca lub nauka w trybie stacjonarnym obojga rodziców bądź też

prowadzenie przez nich działa lności gospodarczej- 10 pkt.;

2) praca lub nauka w trybie stacjonarnym jednego z rodziców bądź te ż

prowadzenie przez niego działa lności gospodarczej- 8 pkt.;

3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub

szkoły podstawowej , w obwodzie której ma siedzibę przedszkole- 6 pkt.;

4) pobieranie zasiłku rodzinnego- 5 pkt.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnien ie kryteriów, o których mowa w ust. 1

są odpowiednio:
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1) w przypadku kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2- oświadczenie

rodziców kandydata lub właściwego rodzica o zatrudnieniu, prowadzeniu

działa lności gospodarczej lub nauce w trybie stacjonarnym,

2) w przypadku kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3- oświadczenie rodzica

kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola lub szkoły,

3) w przypadku kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4- zaświadczen ie lub

decyzja o pobiera niu zas iłku rodzinnego.

5. Kryteria na drug im etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną

liczbę punktów.

6. Ka ndydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Świlcza mogą być przyjmowa ni
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publiczn ych szkołach podstawowych,
j eże l i po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego,
dane przedszkole, oddział dysponuje nadal wolnymi miejscami.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata
kryteriów pierwszego i drugiego etapu rekrutacyjnego

1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez
rodzica/prawneg o opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów
i oświadczeń.

2 . Wymagane dokumenty i oświadczen ia są okreś lone w formularzu wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola , oddziału przedszkolnego.

3. Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art .76a §1
Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

4. Odpis lub wyciąg z dokume ntu może sporządzić urząd , który wydał dokument
w oryginale.

5. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanejza zgodność

z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

6. Oświadczenia , o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedZialności

karnej za składanie fałszywych zeznań . Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści : "Jestem świadomy odpowiedz i alności

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" . Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzia lności karnej za składanie fałszywych zeznań .
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Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli. oddziałów
przedszkolnvch na rok szkolnv 2018/2019

Termin Termin w postępowaniu

Lp. Rodzaj czynności w postępowan iu uzupełn iającym

rekrutacvinvm

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału

1. przedszkolnego wraz z dokumentami od 19 lutego 2018 r. od 11 do 20 kwietnia
potw ierdzającym i spełn ian ie przez kandydata do 9 marca 2018 r. 2018 r.
warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

Weryfikacja przez kom isję rekrutacyjną wniosków
2. o przyjęc ie do przedszkola! oddziału przedszkolnego

dokumentów potw ierdzających spełn ian ie przez od 14 do 19 marca od 23 do 24 kwietnia
kandydata warunków lub krytenów branych pod uwagę 2018 r. 2018 r.
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez
przewodniczącego komisji czynności wymien ionych w
art 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe.

3. Podanfe do publicznej wiadomości przez komisję 21 marca2018 r. 25 kwietnia 2018 r.
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

od 26 marca 2018 r. od 26 kwietnia 2018 r.
4. Potwierd zenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do 6 kwietnia 2018 r. do 11 maja 2018 r.

w postaci pisemnego oświadczen ia

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 9 kwietnia 2018 r. 14 maja 2018 r.
rekru tacyjną listy kandydat6w przyjętych

i nieprzyjętych

Na podstawie art. 158 usl. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe :

• do 7 dn i od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych , rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzen ie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata do danego przedszkola,

• do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy
przyjęcia ,

• do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od
rozstrzygn ięc ia komisji rek rutacyjnej ,

• do 7 dni od dnia złożen ia do dyrektora odwołan ia od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwolanie.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu

admin istracyjnego.

s



UWAGI KOŃCOWE

1. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Postępowan ie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku, gdy przedszkole,
oddział przedszkolny po zakończen i u składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu
list zakwalifikowanych oraz list przyj ętych dysponuje wolnymi miejscami.

3. Kandydatów zam ieszkałych poza terenem Gminy Świlcza można przyjąć do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, jeżeli po zakończen iu postępowania

rekrutacyjnego, przedszkola będą nadal dysponowały wolnymi miejscami.
W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Świlcza jest większa od liczby
wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria
opisane powyżej .

4. W terminie od 26 marca do 6 kwietnia 2018 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych
mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszko la, oddziału

przedszkolnego.

5. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych .

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie
uczęszczania do danego przedszkola , oddziału przedszkolnego w roku szkolnym
2018/19. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony
rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.
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REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ

GMINĘ ŚWILCZA DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH

POZA OBWODEM TYCH SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY

2018/2019

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gmine Świlcza dla kandydatów

zamieszkałychpoza obwodem tych szkół

Lp. Nazwa kryterium publicznej Liczba Dokumenty niezbędne do
szkoły podstawowej punktów potwierdzenia kryteriów

Oświadczenie

1. Miejsce zamieszkania na terenie 20 rodziców/opiekunów
Gminy Swilcza prawnych o zamieszkaniu

wraz z kandydatem na
terenie Gminy Ś wilcza

Rodzeństwo kandydata spełnia Zaświadczen ie dyrektor
2. obowiązek szkolny w tej samej 10 Szkoły na podstawie

szkole dokumentacji będącej w
posiadaniu szkoły

Krewni kandydata: babcia lub
dziadek wsp ie rający rodziców/

3. prawnych opiekunów w 10 Oświadczen ie

zapewnieniu mu na leżytej opieki, rodziców/opiekunów
maja miejsce zamieszkania w prawnych
obwodzie wybranej szkoły

Wie lodzietność rodziny
kandydata :

4. - troje dzieci 1 Oświadczenie

rodziców/opiekunów
- czworo dzieci 2 prawnych
- pięcioro dzieci 3

Dokument po ś wladcza i ący

objęcie dziecka pieczą

5. Kandydat objęty p ieczą zastępczą 10 zastępczą zgodnie z ustawa
z dnia 9 czerwca 2011 r., o
wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej .

Oświadczen ie

rodzica/prawnego opiekuna
o samotnym wychowywaniu

6 . Samotne wychowywanie 10 kandydata w rodzinie oraz
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kandydata w rodzinie niewychowywaniu żadnego

dziecka wspólnie z jego
rodzicem (do wglądu

prawomocny wyrok sądu

rodzinnego orzekający

rozwód lub separację lub akt
zgonu).

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać kandydat wynosi 66.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego . w tym terminy
składania dokumentów. do klas I publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Świlcza na rok 2018/2019

Termi n Term in
Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu w postępowaniu

rekrutacvinvm uzuoełniaiacvm

Złożen ie wn iosku o przyjęcie klasy I szkoły podstawowej
1. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełn ianie przez od 19 lutego 2018 r. od 11 do 20 kwietn ia

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę do 9 marca 2018 r. 20t8 r.
w postępowaniu rekrutacyjnym

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wn iosków
2. o przyjęcie do I klas y szkoły podstawowej dokumentów

potw ierdza-jących spełnianie przez kandydata od 14 do 19 marca od 23 do 24 kwietnia
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 2018 r. 2018 r.
w postępowan iu rekru tacyjnym oraz wykonanie przez
przewodn iczącego komi sj i czynn ości wymienionych w
art . 150 ust.? ustawy Prawo oświatowe.

3. Podan ie do publicznej wiadomości przez komisję 21 marca 2018 r. 25 kwietnia 2018 r.
rekrutacyjną listy kandyd atów zakwa lifikowanych
i kandydatów niezakwalif ikowanych

4. od 26 marca 2018 r. od 26 kwietnia 20 18 r.
Potw ierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęc ia do 6 kwie tnia 2018 r. do 11 maja 2018 r.
w postaci pisemnego oświadczenia

5. Podanie do pub licznej wiadomości przez komisję 9 kwie tnia 2018 r. 14 maja 20 18 r.
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
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