SZANOWNI RODZICE,
od 21 lutego 2022 r. rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli oraz
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Polkowice (dalej przedszkola).

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO PRZEDSZKOLI
Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na podstawie:
 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 502),
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737),
 uchwały Nr XX/318/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form, wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina,
 zarządzenia 1654/22 Burmistrza Polkowic z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniach rekrutacyjnych i postępowaniach uzupełniających do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego, klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

INFORMACJE OGÓLNE
1. W terminie od 01 lutego do 18 lutego 2022 r. rodzice/prawni opiekunowie dzieci,
które w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczają do przedszkoli składają deklarację
kontynuowania edukacji przedszkolnej w obecnej placówce.
2. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola
niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku
rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola
po raz pierwszy. W takim przypadku rodzice nie podpisują woli kontynuacji w przedszkolu,
do którego dziecko uczęszcza.
3. Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca wykazane przez placówkę w danej
grupie wiekowej. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor
przedszkola po zebraniu deklaracji o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego od rodziców
dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola.
4. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują:
 dzieci 3, 4, 5, 6-letnie (urodzone w latach 2016 - 2019),
 dzieci powyżej 6 lat, w przypadkach odroczenia im obowiązku szkolnego.
5. Dzieci biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023
do przedszkoli, przyjmowane są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności
od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka
do przedszkola.
6. Przydziału dzieci do oddziałów dokonuje dyrektor placówki po zakończeniu postępowania
rekrutacyjnego.

REKRUTACJA
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie,
określonym w zarządzeniu Nr 1654/22 Burmistrza Polkowic z dnia 28 stycznia 2022 r.
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3. Wniosek oraz wymagane załączniki można pobrać: ze stron internetowych przedszkoli lub w razie
konieczności osobiście w sekretariatach placówek.
4. We wniosku o przyjęcie dziecka rodzice/prawni opiekunowie wskazują maksymalnie
trzy przedszkola, wybrane według swoich preferencji, w porządku od jednostki najbardziej
preferowanej. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie dziecka nazywane
jest przedszkolem pierwszego wyboru.
5. Wniosek razem z oryginałami wymaganych załączników, potwierdzających spełnianie kryteriów
przyjęcia dziecka do placówki składa się w przedszkolu pierwszego wyboru.
Do pozostałych dwóch palcówek należy złożyć potwierdzoną przez rodzica/opiekuna prawnego
dziecka za zgodność z oryginałem kopię wniosku wraz z załącznikami.
6. Wniosek należy złożyć w terminie od 21.02.2022 r. do 11.03.2022 r. w wybranej placówce osobiście
(z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego dotyczącego COVID-19) lub za pomocą profilu zaufanego
poprzez stronę moj.gov.pl.
7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
w danej placówce. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 weryfikacja złożonych wniosków,
 weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym,
 ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.
W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów
komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało
potwierdzone.
8. Procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej przebiega zgodnie z zapisem art. 158 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

9. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może brać udział
w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów ogólnodostępnych, oddziałów integracyjnych
i oddziałów specjalnych.
W roku szkolnym 2022/2023 przedszkolne oddziały integracyjne i specjalne będą
zorganizowane w Przedszkolu Miejskim nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami
Specjalnymi w Polkowicach.
Rodzice/opiekunowie prawni, wybierając przedszkole do którego chcieliby zapisać dziecko
posiadające orzeczenie, wskazują wybraną preferencję:
 w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne lub
 w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla
dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
na niepełnosprawność, 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 poświadczoną
za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, należy złożyć w każdym
przedszkolu, wg preferencji.

