INFORMATOR DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W GMINIE KLUCZBORK W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZANOWNI RODZICE!
Przekazujemy niezbędne informacje, dotyczące przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych przedszkoli
z oddziałami zamiejscowymi oraz do publicznych oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w Gminie Kluczbork w roku szkolnym 2016/2017

I.ZASADY OGÓLNE
Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych w gminie Kluczbork, reguluje Rozdział 2 a ustawy o systemie oświaty
( Dz. U.2015, poz.2156 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 lutego w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych w gminie Kluczbork oraz Uchwała Nr XX/172/16 Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru wraz
z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork
Naczelną zasadą naboru jest zasada powszechnej dostępności.
Ilekroć w niniejszym informatorze jest mowa o:
1) przedszkolu – rozumie się przez to też oddziały zamiejscowe,
2) rodzicu – rozumie się przez to też opiekuna prawnego,
3)dyrektorze przedszkola – rozumie się też dyrektora szkoły.

Rekrutacja w roku szkolnym 2016/2017 odbywa się za pomocą:
•

systemu elektronicznego – we wszystkich przedszkolach, grupach wczesnoprzedszkolnych,
wpisując na stronie naboru https://nabor.pcss.pl/kluczbork

•

tradycyjnie ( w formie papierowej)– tylko w oddziałach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych.

II.ZASADY SZCZEGÓŁOWE.
1. Rekrutacja do wszystkich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych w Gminie Kluczbork jest prowadzona w tym samym czasie.
2. Do wszystkich przedszkoli,oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, tj. od 3 do 6
roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także
zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Rodzice dziecka obecnie uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej składają deklarację.
4. Rodzice zapisujący dziecko po raz pierwszy do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej składają wniosek.
Do wniosku dołącza się załącznik oraz dokumenty wynikające z wybranych przez rodzica
kryteriów naboru.
5. Dla rodziców składających deklaracje obowiązuje termin:

od 1 marca do 7 marca 2016r.
W tym terminie - rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej zobowiązani są powiadomić pisemnie dyrektora przedszkola ( składając
m.in. deklarację) o następujących sytuacjach:
•

pozostawieniu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej,

•

zgłoszeniu dziecka do innego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej.

•

rezygnacji z usług świadczonych przez przedszkole, oddział przedszkolny w szkole
podstawowej.

6. Dla rodziców zapisujących dziecko po raz pierwszy do przedszkola obowiązuje termin

od 8 marca do 31 marca 2016 r.
7. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których nabór odbywa się
tradycyjnie ( przy pomocy formularzy papierowych) w sekretariacie tych szkół będą dostępne:
•

deklaracje od 1 marca do 7 marca 2016r.,

•

wnioski wraz z załącznikiem oraz oświadczenia od 8 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r.

•

lub będzie można wydrukować ze strony naboru https://nabor.pcss.pl/kluczbork

8. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) Kryterium nadrzędne :
Dzieci 6- letnie ( 2010 r.) objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego z obwodu
gminy Kluczbork.

b) Kryteria I etapu :
•

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 I etapu mają jednakową wartość( 1 pkt), brane są pod uwagę łącznie.
W przypadku wyboru przez rodzica określonych kryteriów I etapu do wniosku dołącza się :
•

oświadczenie o wielodzietności ( wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje i
więcej dzieci)

•

orzeczenie - oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię albo w postaci urzędowo
poświadczonego odpisu lub wyciągu z orzeczenia 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 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych ( Dz.U.z 2011r. Nr 127,poz.721, z późn.zm.) lub kopię poświadczaną za
zgodność z oryginałem,

•

dokument – oryginał lub notarialnie poświadczony prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu albo w postaci urzędowo poświadczonego
odpisu, wyciągu lub kopię poświadczaną za zgodność z oryginałem,

•

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem.

•

dokument- oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię albo w postaci urzędowo
poświadczonego odpisu, wyciągu objęcia dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2013r.
poz.135, z późn.zm.)lub kopię poświadczaną za zgodność z oryginałem.
W/w oświadczenia można wydrukować ze strony naboru https://nabor.pcss.pl/kluczbork

W przypadku nie spełniania przez dziecko żadnego z kryteriów I etapu, pod uwagę brane są kryteria
II etapu.
Kryteria II etapu obowiązują w przedszkolach samorządowych gminy Kluczbork. Zostały podjęte
Uchwałą Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego w sprawie określenia
kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w gminie

Kluczbork oraz Uchwała Nr XX/172/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2016r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy
publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork.

c) kryteria II etapu wraz z punktacją
•

dzieci obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym 4 pkt

•

dzieci mające rodzeństwo w danej placówce 2 pkt

•

dzieci wcześniej uczęszczające do grup wczesnoprzedszkolnych 1 pkt

W przypadku wyboru przez rodzica kryteriów II etapu do wniosku dołącza się :
•

zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o wykonywaniu pozarolniczej działalności
gospodarczej,

•

oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa w placówce pierwszego wyboru,

•

oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do grupy wczesnoprzedszkolnej w roku szkolnym
2015/2016,

W/w oświadczenia można wydrukować ze strony naboru https://nabor.pcss.pl/kluczbork

9. Procedura zapisu
Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy w którym odbywa się nabór
elektroniczny, wypełniają wniosek wraz z załącznikiem, wskazują maksymalnie trzy przedszkola
w preferowanej przez siebie kolejności oraz drukują i wypełniają potrzebne oświadczenia.
Po wypełnieniu wszystkich dokumentów, rodzice składają je osobiście do wskazanego przez siebie
przedszkola tzw. przedszkola pierwszej preferencji.
10.W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w których nie ma rekrutacji
elektronicznej rodzice składają osobiście wniosek, załącznik do wniosku oraz właściwe
oświadczenia do wybranego przez siebie oddziału przedszkolnego.
11.W przypadku, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola w którym został złożony
wniosek z kompletem dokumentów, a rodzice nie wyrażą zgody na zapisanie dziecka do innego
przedszkola to wówczas zostanie ono umieszczone na liście dzieci oczekujących na przyjęcie do
tego przedszkola.
12. Zapisanie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
na dany rok szkolny po zakończeniu naboru, będzie możliwe tylko wtedy gdy dane przedszkole
będzie dysponowało wolnymi miejscami, ale dopiero po naborze uzupełniającym.
13. Dzieci zamieszkałe poza granicami Gminy Kluczbork mogą być przyjęte do przedszkola
funkcjonującego na terenie gminy Kluczbork po zakończeniu naboru uzupełniającego i po
uzyskaniu przez dyrektora danego przedszkola zgody organu prowadzącego.

III. Rekrutacja do Grup Wczesnoprzedszkolnych.
1.Rekrutacja do Grup Wczesnoprzedszkolnych odbywa się elektronicznie po uprzednim
zalogowaniu się na stronie naboru elektronicznego https://nabor.pcss.pl/kluczbork. i wypełnieniu
dokumentów w tym samym czasie gdy odbywa się nabór do przedszkoli.
2. Rodzice dziecka obecnie uczęszczającego do grupy wczesnoprzedszkolnej i deklarującego
kontynuację wypełniają deklarację w terminie od 1 marca do 7 marca 2016 r.

3. Rodzice zapisujący dziecko po raz pierwszy do grupy wczesnoprzedszkolnej, wypełniają
wniosek w terminie od 8 marca do 31 marca 2016 r. oraz wybrane dokumenty.
4.Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do Publicznego Przedszkola Nr 7
z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w określonym poniżej terminie.
UWAGA: Do wniosku dołącza się załącznik oraz stosowne dokumenty wynikające
z wybranych kryteriów naboru, które można wydrukować z podanej strony
naboru.
5. W przypadku gdy liczba miejsc do grup wczesnoprzedszkolnych jest mniejsza od ilości
wniosków, które uzyskały tę samą liczbę punktów, rekrutacja odbywać się będzie na podstawie
kryteriów zapisanych w statucie Publicznego Przedszkola Nr 7 z GWP z OP w Kluczborku.
Kryteria będą podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w okresie rekrutacji.

IV. INFORMACJE DODATKOWE
1.Rodzice zapisując dziecko do przedszkola w którym odbywa się rekrutacja elektroniczna
wskazują maksymalnie trzy przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności.
2.Rodzice mający dostęp do Internetu wypełniają deklarację lub wniosek oraz załącznik przy
pomocy komputera. Możliwość wypełniania deklaracji będzie udostępniona od 1 marca
( godz.8.00) do 7 marca ( do godz.15.00), możliwość wypełniania wniosku wraz załącznikiem i
stosownymi oświadczeniami będzie udostępniona od 8 marca ( godz.8.00) do 31 marca 2016 roku
( do godz.15.00).Oświadczenia będzie można wydrukować od 8 marca do 31 marca 2016r.
Wypełniony wniosek z załącznikiem i stosownymi oświadczeniami należy podpisać, i zanieść
do przedszkola pierwszej preferencji.
3.Rodzice nie mający dostępu do Internetu wypełniają deklaracje odręcznie. Będą one dostępne
w każdym przedszkolu od 1 marca 2016 roku ( godz.8.00) do 7 marca 2016r.( godz.15.00),
możliwość pobrania wniosku wraz załącznikiem oraz oświadczeniami będzie dostępna od 8 marca
( godz.8.00) do 31 marca 2016 roku ( do godz.15.00) Wypełnione ręcznie wnioski z załącznikiem
oraz stosownymi oświadczeniami należy po podpisaniu, zanieść do oddziału przedszkolnego
szkoły podstawowej.
Nie złożenie w terminie do 31 marca 2016 roku papierowej wersji wypełnionego wniosku wraz
z załącznikiem i stosownymi oświadczeniami do przedszkola pierwszego wyboru, spowoduje
nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.
Uwaga! Kolejność złożenia wniosków nie decyduje o przyjęciu
31 marca 2016 roku godz.15.00 – zakończenie naboru
Zgłoszenie dziecka do przedszkola będzie uznane za terminowe tylko w przypadku dostarczenia
do dnia 31 marca 2016 roku, do godziny 15.00 do przedszkola 1-szej preferencji wypełnionej
i podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów papierowej wersji wniosku wraz
z załącznikiem i stosownymi oświadczeniami.
W przypadku wysłania wniosku
tj. do 31 marca 2016 roku.

drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego,

5 kwietnia 2016 roku (godz. 8.00) - ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.
Przedszkola i szkoły z oddziałami przedszkolnymi wywieszą listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
8 kwietnia 2016 roku ( do godz.15.00) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.
13 kwietnia 2016 roku (godz. 8.00) - ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Rodzic może sprawdzić do którego przedszkola dziecko zostało przyjęte:
•

na liście wywieszonej w przedszkolu,oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
w którym był złożony wniosek z dokumentami tj. w przedszkolu 1-szej preferencji,

•

na stronie naboru https://nabor.pcss.pl/kluczbork jeżeli zgłoszenie było zarejestrowane
drogą elektroniczną .

(w tym celu należy zachować nadany przez system komputerowy kod PIN).
15 kwietnia – 28 kwietnia 2016 roku – nabór uzupełniający
•

Dotyczy dzieci nieprzyjętych do żadnego z preferowanych przedszkoli. Rodzic może
ubiegać się o przyjęcie do przedszkoli, w których będą wolne miejsca.

•

Lista wszystkich przedszkoli z wolnymi miejscami do naboru, będzie wywieszona
w każdym przedszkolu miejskim.

•

Jeżeli po naborze uzupełniającym, dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego
przedszkola, wówczas dziecko zostanie wpisane na listę oczekujących na przyjęcie, na
wolne miejsce w przedszkolu w gminie Kluczbork.

•

w naborze uzupełniającym nie będzie możliwości elektronicznego wypełniania
wniosków.

WAŻNE DATY
PRZEDSZKOLA
Gminy
Kluczbork

Przyjmowanie deklaracji pozostania dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
od 1 marca
do 7 marca 2016

od 8 marca
do 31 marca 2016 r.

Zawiadomienie o rezygnacji z usług
świadczonych przez przedszkole/ zmianie
przedszkola/oddziału przedszkolnego
Przyjmowanie wniosków z załącznikiem
i stosownych oświadczeń i zaświadczenia
o zatrudnieniu.

31 marca 2016 r.
do godz.15.00

Zakończenie naboru.

5 kwietnia 2016 r.
(godz. 8.00)

Ogłoszenie listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

8 kwietnia 2016 r.
(godz.15.00)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

13 kwietnia 2016 r.
(godz. 8.00)

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

od 15 kwietnia
do 28 kwietnia 2016 r.

Nabór uzupełniający.

4 maja 2016r.

weryfikacja

5 maja 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych

9 maja 2016r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

11 maja 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych

V. Procedura odwoławcza.
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy
kandydatów nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
2.Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
3.Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego danego
przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

VI. Kontakt.
Mgr Jolanta Wielgosz-Bazan
Główny Specjalista ds. Edukacji
Administracja Oświaty w Kluczborku.
tel. (77) 418 13 48, wew. 33
Kluczbork, dnia 28 stycznia 2016 roku

