Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych
prowadzonych przez Miasto Suwałki na rok szkolny 2015/2016
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2015/2016
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto
Suwałki.
Wybór przedszkola dla wielu rodziców staje się prawdziwym wyzwaniem. Zanim podejmiecie
Państwo decyzję, prosimy o przeczytanie poniższych informacji.
1) W naborze elektronicznym na rok szkolny 2015/2016 biorą udział dzieci w wieku od 3 do 5
lat.
2) Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do oddziałów
integracyjnych poza systemem elektronicznym. Rodzice/opiekunowie prawni tych dzieci
wypełniają i składają pobrany z przedszkola wniosek o przyjęcie dziecka do grupy
integracyjnej. Wnioski te kwalifikowane są metodą tradycyjną.
3) W naborze elektronicznym mogą również brać udział dzieci 2,5 letnie, tj. urodzone w okresie
od 01.01.2013 r. do 28.02.2013 r. Będą mogły być przyjęte do oddziałów przedszkolnych w
przedszkolach w uzasadnionych przypadkach.
4) Godziny pracy samorządowych przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego
i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu
zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci.
5) Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ma zapewnić dziecku
wszechstronny rozwój.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą i chcecie zapisać swoje dziecko do przedszkola
prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji.
Ważne definicje:
„Przedszkole pierwszego wyboru” – tak określamy przedszkole/oddział przedszkolny w szkole
podstawowej, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko w pierwszej kolejności.
„Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok
szkolny 2015/2016” – to wniosek do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy
zapisywaniu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Wniosek będzie stanowił załącznik do
umowy o realizację świadczeń przez przedszkole.
„Podstawa programowa” – przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i
opiekę w czasie 5 godzin dziennie.
„Godziny ponad podstawę programową” – są to godziny odpłatne, zgodnie z obowiązującą uchwałą
nr XLII/452/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. Koszt jednej godziny
ponad podstawę programową wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Zgodnie z art. 20b ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 7):
1) wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
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2) samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę,
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej
jedno dziecko z jego rodzicem.
Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej na wolne miejsca.
Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego jest wypełnienie wniosku o
przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w formie
elektronicznej oraz złożenie dokumentu wraz z załącznikami w „przedszkolu lub szkole pierwszego
wyboru”:
„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” można:
1) wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu, wydrukować, podpisać i złożyć
w „przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru”;
2) otrzymać w przedszkolu lub szkole, wypełnić, podpisać i złożyć w „przedszkolu lub szkole
pierwszego wyboru”;
3) wydrukować z portalu, wypełnić i złożyć w „przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru”;
Wypełniając „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej” należy wskazać przedszkole lub oddział przedszkolny, do którego chcecie Państwo
zapisać dziecko, jako „przedszkole lub szkołę pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać inne,
które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do
„przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru”.
Dyrektor „przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru” może poprosić Państwa o
przedstawienie dokumentów potwierdzających dane zapisane we „Wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej”.
Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
Potwierdzeniem woli zapisania dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy o realizację
świadczeń przez przedszkole w roku szkolnym 2015/2016 pomiędzy dyrektorem przedszkola a
rodzicem/opiekunem prawnym.
Potwierdzeniem woli zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest
złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia potwierdzającego udział ich dziecka w
roku szkolnym 2015/2016 w rocznym przygotowaniu przedszkolnym w danej szkole.
Umowa o realizację świadczeń przez przedszkole jest dostępna w przedszkolach.
Niedostarczenie podpisanej umowy w placówce, w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne
z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
Harmonogram naboru elektronicznego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na
terenie Miasta Suwałk na rok szkolny 2015/2016
Nazwa etapu

Od

Do

Rejestracja kandydatów zamieszkałych na terenie
Miasta Suwałki przystępujących do naboru na wolne
miejsca

2.03.2015r.
godz. 8:00

20.03.2015r.
godz. 14:00

Publikacja i ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do przedszkoli i szkół *

23.03.2015r.
godz. 8.00

23.03.2015r.
godz. 10.00
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I etap rekrutacji – rekrutacja na wolne miejsca w
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
(w przypadku większej liczby kandydatów
zamieszkałych na terenie Miasta Suwałk, niż liczba
wolnych miejsc w przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym w szkole, kryteria ustawowe

23.03.2015r.
godz. 10.00

Publikacja i ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do przedszkoli i szkół
podstawowych

3.04.2015 r.
od godz. 8.30

Potwierdzenie przez Rodziców woli przyjęcia dzieci
zakwalifikowanych przez system do oddziałów
przedszkolnych

7.04.2015r.
godz. 8.00

Publikacja i ogłoszenie list dzieci przyjętych i
nieprzyjętych do przedszkoli po podpisaniu umów lub
oświadczeń przez rodziców/opiekunów prawnych

17.04.2015 r.
od godz. 15.30

II etap, w którym są brane pod uwagę kryteria
dodatkowe określone przez organ prowadzący

20.04.2015r.
godz. 8.00

1.04.2015r.
godz. 14.00

17.04.2015r.
godz. 15.00

24.04.2015r.
godz. 14.00

*W przypadku niezakończenia naboru na wolne miejsca dla dzieci z terenu Miasta Suwałk lista dzieci zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych zostanie opublikowana w dniu 3 kwietnia 2015 r.
KRYTERIA NABORU i sposób ich dokumentowania
lp

Typ kryterium

Sposób udokumentowania
Kryteria podstawowe

1
2

wielodzietność rodziny kandydata
niepełnosprawność kandydata

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

3

niepełnosprawność jednego z
rodziców kandydata

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

4

niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

5

niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
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6

samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego
rozwód lub separację lub aktu zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

7

objęcie kandydata pieczą zastępczą

kserokopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z
późn. zm.)
Kryteria dodatkowe

1

dziecko pięcioletnie, które w danym
roku szkolnym jest objęte
obowiązkiem wychowania
przedszkolnego
dziecko rodzica odprowadzającego
podatek dochodowy na rzecz Miasta
Suwałki
Dziecko obojga rodziców
pracujących lub studiujących w
systemie dziennym
Rodzeństwo uczęszczające do
przedszkola/szkoły pierwszego
wyboru w bieżącym roku szkolnym
dziecko z rodziny, w której dochód
na jednego członka rodziny nie
przekracza 85 % kwoty określonej
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28.11.
2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2013r. poz. 1456, poz.
1623 i poz. 1650) , tj. 487,90 zł

2

3

4

5

oświadczenie o dacie urodzenia dziecka

oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego na rzecz
Miasta Suwałki
oświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie dziennym
oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do
przedszkola/szkoły pierwszego wyboru
oświadczenie o dochodzie w rodzinie kandydata

Definicja roku urodzenia:

Dziecko

Urodzeni od

Urodzeni do

2,5 lat

2013-01-01

2013-02-28

3 lat

2012-01-01

2012-12-31

4 lat

2011-01-01

2011-12-31

5 lat

2010-01-01

2010-12-31

w wieku:

Planowana organizacja oddziałów pięciogodzinnych dla pięciolatków
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na
rok szkolny 2015/2016.
Przedszkole/szkoła

Liczba oddziałów

Przedszkole nr 1, ul. Buczka 41

2 oddziały pięciogodzinne
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Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego
Jana Pawła II, ul. Korczaka 4A

2 oddziały pięciogodzinne

Przedszkole nr 4 z Oddziałem
Integracyjnym, ul. Skłodowskiej 7

2 oddziały pięciogodzinne

Przedszkole nr 7, ul. Andersa 10

2 oddziały pięciogodzinne

Przedszkole nr 10 im. Marii
Konopnickiej, ul. Nowomiejska 18

2 oddziały pięciogodzinne

Zespół Szkół nr 8 Szkoła Podstawowa 1 oddział pięciogodzinny
nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej,
ul. Kościuszki 126
Zespół Szkół nr 10 Szkoła
Podstawowa nr 10 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Olimpijczyków
Polskich, ul. Antoniewicza 5

1 oddział pięciogodzinny

Zespół Szkół nr 3 Szkoła Podstawowa 1 oddział pięciogodzinny integracyjny
nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi,
ul. Szpitalna 66
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