Zasady rekrutacji
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Szemud na rok szkolny 2019/2020
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.), zwanej w dalszej części ustawą Prawo
oświatowe „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. Wychowanie przedszkolne jest realizowane
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych
formach wychowania przedszkolnego.”
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
lub w innej formie wychowania przedszkolnego (art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe).
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie
wychowania przedszkolnego (art. 38 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe).
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2015 r.)
oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2016 r.) mają prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego (art. 31 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). W sytuacji nieprzyjęcia dziecka
w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
wskazanych we wniosku, wójt wskaże rodzicom inne publiczne przedszkole,
oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, albo niepubliczne przedszkole,
o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), które mogą
przyjąć dziecko (art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe).
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe na terenie Gminy Szemud:
 dzieci od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2016-2013),
oraz
 dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny
Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Szemud mogą ubiegać się o przyjęcie
dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli zespół szkolno - przedszkolny, szkoła
podstawowa będzie dysponowała wolnymi miejscami.
Dzieci urodzone w 2017 r. nie biorą udziału w rekrutacji. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero
o ukończeniu przez dziecko 2,5 roku (art. 31 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe).
Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
zespołu szkolno - przedszkolnego/szkoły podstawowej.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w poniższym harmonogramie zgodnie z Zarządzeniem Nr 56/V/2019 Wójta Gminy Szemud
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, innej formy
wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

Lp.

1.

2.

3.

Rodzaj czynności postępowania
rekrutacyjnego
Składanie
wniosków
o
przyjęcie
do
przedszkola/innej
formy
wychowania
przedszkolnego/oddziału
wychowania
przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydatów
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 157 i art. 158
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 996 z
późn. zm.)1
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

od 18 lutego 2019 r.
do 22 marca 2019 r
do godz. 15.00

od 16 do 23 sierpnia 2019 r.
do godz. 15.00

do 29 marca 2019 r.

do 27 sierpnia 2019 r.

do 12 kwietnia 2019 r.
do godz. 24.00

do 28 sierpnia 2019 r.
do godz. 24.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych.

od 15 do 26 kwietnia 2019 r.
do godz. 15.00

od 29 do 30 sierpnia 2019 r.
do godz. 15.00

do 30 kwietnia 2019 r.
do godz. 24.00

do 31 sierpnia 2019 r.
do godz. 24.00

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania
rekrutacyjnego.
Organizacja oddziałów przedszkolnych
(jednorodnych
wiekowo
lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację
przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
W przypadku kontynuacji rodzice w terminie 7 dni poprzedzających termin
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w
szkole podstawowej do której w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza dziecko.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców
dziecka. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57/V/2019 Wójta Gminy
Szemud z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola, innej formie wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Szemud. Wniosek należy pobrać
ze strony internetowej: Gmina Szemud/dowolny zespół szkolno-przedszkolny/dowolna
szkoła podstawowa lub osobiście w siedzibie dowolnego zespołu szkolno-przedszkolnego
lub dowolnej szkoły podstawowej. Wnioski o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja
rekrutacyjna w każdym zespole szkolno - przedszkolnym/szkole podstawowej.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może (art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe) :
 żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 zwrócić się do wójta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
W tym celu wójt (art. 150 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe):





korzysta z informacji, które zna z urzędu,
może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu
środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja
rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnienie nie zostało
potwierdzone.
Plan organizacji
przedszkoli w zespołach szkolno - przedszkolnych
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których Gmina Szemud jest organem prowadzącym

Lp.

Nazwa szkoły

Adres

1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Koleczkowie

ul. Wejherowska 24
84-207 Koleczkowo

2.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Szemudzie

ul. Szkolna 4
84-217 Szemud

3.

Szkoła Podstawowa w Bojanie

ul. Józefa Wybickiego 38
84-207 Bojano

4.

5.

6.

7.

8.

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Westerplatte
w Kielnie
Szkoła Podstawowa
w Częstkowie

ul. Szkolna 4
84-208 Kielno

Szkoła Podstawowa
w Łebieńskiej Hucie

ul. Kartuska 25
84-217 Łebieńska Huta

Szkoła Podstawowa
w Jeleńskiej Hucie

ul. Szkolna 5
84-217 Jeleńska Huta

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Łebnie

ul. Szkolna 1
84-217 Łebno

ul. Szkolna 9
84-217 Częstkowo

Wiek dziecka
(NA PODSTAWIE
STATATÓW SZKÓŁ),
które może
być objęte wychowaniem
przedszkolnym w danym
przedszkolu w zespole
szkolno - przedszkolnym
lub oddziale przedszkolny
w szkole podstawowej
3 - latki
4 - latki
5 - latki
6 - latki
3 - latki
4 - latki
5 - latki
6 - latki
6 - latki

5 - latki
6 - latki

6 - latki

6 - latki

6 - latki
4 - latki
5 - latki
6 - latki

Wykaz sporządzono na podstawie obowiązujących statutów poszczególnych szkół.

