
 

Zasady naboru dzieci do przedszkoli samorządowych  

 prowadzonych przez Gminę Sułkowice na rok szkolny 2016/2017 

 

1. W roku szkolnym 2016/2017 nabór do przedszkola odbywa się tylko na wolne miejsca. 

Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji,  

a ich rodzice składają DEKLARACJĘ KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO DZIECKA w terminie od 23 do 29 lutego 2016 r. 

2. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dotyczą dzieci obecnie 

uczęszczających do przedszkola urodzonych w latach: 2010 - 2013. 

3. Zgodnie z art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 35), w roku szkolnym 

2016/2017 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2009 r., czyli 

dzieci 7-letnie.  
 

4. #abór do gminnych przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 odbywa się w dniach  

1 – 29 marca 2016 r. 

5. Do gminnych przedszkoli przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze Gminy 

Sułkowice. 

6. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

7. Przedszkola zapewniają miejsca dla zamieszkałych i zameldowanych na pobyt stały 

(przynajmniej z jednym z rodziców) na terenie Gminy Sułkowice dzieci 4- i 5-letnich  

(rocznik 2011-2012), odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne dzieci 6-letnich (rocznik 2010) oraz dzieci 7-letnich (rocznik 2009) 

odroczonych od spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2016/2017. 
8. Rodzice wypełniają Wniosek o przyjęcie/Kartę Zapisu, którą można pobrać we 

wszystkich przedszkolach oraz ze strony internetowej gminy- w formie elektronicznej. 

9. Wypełnione i podpisane Wnioski/Karty (wraz z odpowiednimi załącznikami) rodzice 

składają osobiście 

- w godzinach podanych indywidualnie w każdym z przedszkoli. 

10. #iezłożenie w terminie do 29 marca 2016 r. wypełnionego i podpisanego „Wniosku” 

spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji. 

11. 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 7 lat (roczniki 2010-2013); z zastrzeżeniem 

ust. 19 i 20. 

12. W przypadku większej liczby kandydatów - zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice - 

niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, przeprowadzany jest pierwszy etap 

postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria 

ustawowe, które mają jednakową wartość. W razie równorzędnych wyników uzyskanych 

na pierwszym etapie, lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu przedszkole nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap rekrutacji. W drugim etapie 

rekrutacji brane są pod uwagę kryteria gminne, przy czym każde kryterium ma różną 

wartość. 

13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

14. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w dni robocze  

od poniedziałku do piątku, w wymiarze 5 godzin dziennie, od godz. 8
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15. Rodzic ponosi odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez 

Przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę -  

wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Opłata za pobyt w przedszkolu dziecka 

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej posiadającej „Sułkowicką Kartę Rodzina 

3+”, ulega obniżeniu o 50 %, na wniosek rodzica. 

16. Przedszkola są czynne – obowiązkowo od godz. 8
00

 do 13
00

. Wydłużenie czasu pracy 

przedszkola zależy od liczby chętnych (minimum 10 dzieci w grupie). 

17. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie może wynosić więcej niż 25. 

18. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  

9 lat (dotyczy dzieci urodzonych w 2009 r. i 2008 r.). 

19. Rodzice dzieci starszych niż 6- letnie winni dołączyć decyzję dyrektora obwodowej 

szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego. 

20. Dzieci 2,5- letnie (rocznik 2014) nie biorą udziału w rekrutacji. Dyrektor przedszkola 

może przyjąć dziecko 2,5- letnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,  

po 1 września 2016 r. 

– w miarę wolnych miejsc – po zapewnieniu miejsca w przedszkolu wszystkim chętnym 

dzieciom 3-6 – letnim oraz 7-8-letnim odroczonym od spełniania obowiązku szkolnego, 

zamieszkałym na terenie Gminy. 

21. Dyrektor podpisuje z rodzicem dziecka przyjętego „Umowę w sprawie korzystania  

z usług przedszkola”: 

1) podpisanie umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane 

warunki oraz zobowiązaniem się do ich przestrzegania; 

2) umowa powinna być podpisana przez obie strony w terminie określonym przez 

dyrektora, nie później jednak niż do 26 sierpnia 2016 r.; 

3) niepodpisanie umowy przez rodzica w terminie, określonym w pkt. 2, jest 

równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola. 

 

22. Harmonogram rekrutacji: 

1) 23-29 lutego 2016 r. – przyjmowanie deklaracji kontynuowania wychowania 

przedszkolnego; 

2) terminy rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Gminy Sułkowice 

dnia 29 stycznia 2016 r. 

3) do 26 sierpnia 2016 r. – termin podpisania umów. 


