Ogólne zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/18
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan
1.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/18 mają zastosowanie:
kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
zwane „kryteriami ustawowymi”;
kryteria określone uchwałą nr XXI/237/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 lutego 2017 r.

2.

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić określonymi dokumentami. W przypadku nieprzedłożenia
dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów lub w przypadku braku potwierdzenia okoliczności
zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna nie uwzględnia danego kryterium.

3.

Opatrzone oświadczenia klauzulą: „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia” wynika z art. 150 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59)

4.

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo
poświadczonego odpisu, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego
opiekuna.

5.

Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy –
Prawo oświatowe).

6.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się 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 6 lat. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w roku 2015 - w
szczególnie uzasadnionych przypadkach - mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero, gdy ukończy
ono 2,5 roku.

7.

Dziecko 6-letnie – na wniosek rodziców – może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

8.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują edukację przedszkolną.

9.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz – jeśli przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami – postępowania uzupełniającego na rok 2017/18 określa Zarządzenie nr 387/17 Burmistrza
Miasta Kościana z dnia 17 marca 2017 roku.

10. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia są zobowiązani do pisemnego
potwierdzenia woli zapisu (przyjęcia) dziecka. Brak takiego potwierdzenia traktuje się jako rezygnację
rodzica z miejsca i nieprzyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły, od czego rodzicowi nie przysługuje
odwołanie.
11. W przypadku gdy rodzic dopełnił wszystkich formalnych wymagań, a dziecko nie zostało przyjęte do
przedszkola, rodzicowi przysługuje prawo odwołania. Szczegółowy tryb i terminy procedury
odwoławczej reguluje art. 158 ust. 6-8 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
12. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z
uwagi na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do:
oddziału integracyjnego w SP nr 1 w Kościanie lub
oddziału ogólnodostępnego w przedszkolu/szkole podstawowej.
Ważne terminy:
od 22 marca do 28 marca 2017 r. – przyjmowanie od rodziców deklaracji o kontynuacji przez
dziecko wychowania przedszkolnego;

od 29 marca do 10 kwietnia 2017 r. – przyjmowanie od rodziców wniosków o przyjęcie
dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;
od 11 kwietnia do 27 kwietnia 2017 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych
wniosków i załączników do nich;
28 kwietnia 2017 r. – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych;
od 2 maja do 5 maja 2017 r. – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do
przedszkola/oddziału przedszkolnego;
10 maja 2017 r. – podanie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych;
rekrutacja uzupełniająca – w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale
przedszkolnym – od 13 czerwca 2017 r.

