Rekrutacja do przedszkoli w 2018 roku
Szanowni Rodzice!
Burmistrz Sokółki informuje, iż od 27.02.2018 r. od godz. 8.00 do 05.03.2018 r. do
godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole, innej formy wychowania przedszkolnego, deklaracje o
kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Jest realizowane w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania
przedszkolnego.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z
początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci
trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego
z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku przez Rodzica, Burmistrz,
wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który
przyjmie dziecko.
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w
art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59):
⦁ 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.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, będą brane pod uwagę następujące kryteria dodatkowe, które zostały
określone w Uchwale Nr XLIX/282/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r.:
⦁ dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących gospodarstwo rolne,
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczących się w systemie
dziennym – 8 pkt,
⦁ dziecko, którego rodzeństwo w nowym roku szkolnym będzie kontynuowało
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edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub zespole wychowania
przedszkolnego pierwszego wyboru lub w szkole podstawowej, w której utworzony
jest oddział przedszkolny – 15 pkt,
⦁ dziecko, które potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (co najmniej 8 godzin
dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców –
9 pkt,
⦁ dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej kuratelą sądową lub opieką
asystenta rodziny – 12 pkt;
⦁ dziecko, które mieszka w obwodzie danej szkoły podstawowej, w której utworzony
jest oddział przedszkolny – 15 pkt;
Poniżej podaje się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Sokółka na rok szkolny 2018/2019.
Lp.
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Rodzaj czynności
Składanie wniosków o przyjęcie do
przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole
podstawowej, innej formy
wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole
podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu
uzupełniającym

06.03.2018 r.
do 19.03.2018 r.
godz. 15.00

12.04.2018 r.
godz. 9.00
do 19.04.2018 r.
godz. 15.00

20.03.2018 r.
do 26.03.2018 r.

20.04.2018 r.
do 25.04.2018 r.

27.03.2018 r.

26.04.2018 r.
godz. 8.00

godz. 8.00

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych

godz. 8.00
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Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia lub w
postaci podpisania umowy o
świadczenie usług przez dane
przedszkole

27.03.2018 r. godz. 9.00
do
05.04.2018 r. godz. 14.00

26.04.2018 r.
godz. 9.00
do
07.05.2018 r.
godz. 15.00
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Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych

05.04.2018 r. godz. 15.00

08.05.2018 r.
godz. 8.00
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Data przyjęcia wniosku: ………………………………

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Nr ..…. (pierwszego wyboru)
w Sokółce na rok szkolny....................
I. Dane identyfikacyjne dziecka:
Imię/imiona
Nazwisko
Pesel*
Data urodzenia

dzień

miesiąc

rok

*W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

II. Pozostałe informacje o dziecku:
Adres zamieszkania dziecka
Ulica
Nr budynku
Miejscowość

Nr lokalu
Kod pocztowy

III. Dane osobowe opiekunów prawnych:
Dodatkowe informacje o dziecku
Rodzic/opiekun 1
Imię/imiona i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres poczty
elektronicznej
Adres zamieszkania
Ulica
Nr budynku/ nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
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Rodzic/opiekun 2

IV. Proszę wskazać placówkę drugiego lub trzeciego wyboru, do których w dalszej
kolejności chcielibyście Państwo posłać dziecko w przypadku, gdy dziecko nie
zakwalifikuje się do wybranego przedszkola:
- przedszkole drugiego
wyboru…………………………………………………...……..
- przedszkole trzeciego wyboru........................................................................................

V. Do wniosku załączono dokumenty związane z rekrutacją (właściwe zaznaczyć
znakiem „x")
⦁ Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty (10 pkt za spełnienie każdego
kryterium)
⦁
L.p.

Kryterium

Dokumentpotwierdzającyspełnieniekryterium

tak* nie punk
ty

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
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2. Niepełnosprawnośćk Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
andydata
niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu
niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z
późn. zm.).
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1. Wielodzietność

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony,
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata
3. Niepełnosprawnośćje Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub
dnegozrodzicówkand orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
ydata
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony,
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata
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4. Niepełnosprawnośćo Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
bojgarodzicówkandy orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
data
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony,
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata
5. Niepełnosprawnośćr Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
odzeństwakandydata orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony,
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica
6. Samotnewychowywa Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
niekandydataw rodzi zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
nie
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony,
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata
7. Objęciekandydatapie Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z
czązastępczą
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)
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Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony,
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata

⦁

L.p.

Kryteriadodatkowe określone przez organ prowadzący obowiązujące na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego

Dokumentpotwierdzającyspełnie tak* nie punk
ty
niekryterium

Kryterium

1. Dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących Oświadczenie rodzica, opiekuna
gospodarstwo
rolne,
prowadzących
pozarolniczą prawnego
działalność gospodarczą lub uczących się w systemie
dziennym
2. Dziecko, którego rodzeństwo w nowym roku szkolnym Oświadczenie rodzica, opiekuna
będzie kontynuowało edukację w przedszkolu, oddziale prawnego
przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego
pierwszego wyboru lub w szkole podstawowej, w której
utworzony jest oddział przedszkolny
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3. Dziecko, które potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej Oświadczenie rodzica, opiekuna
(co najmniej 8 godzin dziennie) ze względu na pracę prawnego
zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców

4. Dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej kuratelą
sądową lub opieką asystenta rodziny

Oświadczenie rodzica, opiekuna
prawnego

⦁ Deklarowany pobyt dziecka w placówce wychowania przedszkolnego:
Godziny pobytu dziecka w placówce: od ………….. do………..
Realizacja podstawy programowej od 7:30 do 12:30.
VII. Oświadczam:
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137), oświadczam, że dane przedstawione we wniosku
zgłoszenia dziecka do przedszkola są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów
edukacyjnych związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola oraz z prowadzoną
rekrutacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922).
………………………………..

i/lub

/podpis rodzica/opiekuna 1/

…………………………………
/podpis rodzica/opiekuna 2/

Pouczenie:
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169, z 2017 r. poz. 60).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku są dyrektorzy
prowadzonych przez gminę Sokółka przedszkoli wskazanych we wniosku.
3. Podanie danych identyfikacyjnych jest obowiązkowe.
4. Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów, zawartych we wniosku, jest nieobowiązkowe, przy czym w
przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że kandydat danego kryterium nie spełnia.

Liczba punktów przyznanych przez Komisję Rekrutacyjną:
⦁ Punkty za kryteria ustawowe………..….
⦁ Punkty za kryteria dodatkowe …………
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Podpisy członków Komisji:
1……………………….…………………
2………………………….………………
3…………………………………………
Data……………………………...
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