Zarządzenie Nr 2/2022
Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wiskitkach
z dnia 22 lutego 2022 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacynej oraz wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji
dzieci do Przedszkola Publicznego w Wiskitkach na rok szkolny 2022/2023
Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej Komisją) do przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Wiskitkach.
§ 2. W skład Komisji wchodzą:
1. Marlena Grochowska – nauczyciel przedszkolny - Przewodniczący Komisji,
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
2. Magdalena Banaszek – nauczyciel przedszkolny - Członek Komisji,
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
3.Katarzyna Jaśpińska – nauczyciel przedszkolny - Członek Komisji,
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
§ 3. Upoważnia się: Agnieszkę Szymańską – sekretarkę oraz Iwonę Gmiter – kierownika ds.
gospodarczych - do przyjmowania wniosków w imieniu dyrektora.
§ 4. Określa się regulamin rekrutacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia nr 2/2022.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia
postępowania rekrutacyjnego na rok 2022/2023.

Dyrektor Przedszkola Publicznego
w Wiskitkach
(-)
mgr Anna Kozłowska

Załącznik do zarządzenia Dyrektora
Przedszkola Publicznego w Wiskitkach
nr 2/2022 z dnia 22 lutego 2022
Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Wiskitkach
§1
Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),
2) Rozporządzenie 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. z 2019 r. poz. 1737),
3) Uchwała nr 3/XXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie
określenia kryterium rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów
oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach oraz do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę
§2
1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które
ukończyło dwa i pół roku.
3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne
w przedszkolu.
§3
Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być
pobrany

drogą

elektroniczną

ze

strony

internetowej

www.przedszkole-wiskitki.pl

lub bezpośrednio w przedszkolu.
§4
1. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie przedszkola lub drogą elektroniczną na
adres: przedszkole@przedszkole-wiskitki.pl w terminach określonych w harmonogramie.
2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych
przedszkoli.

§5
1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci zamieszkujące na
obszarze gminy Wiskitki spełniające następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata - 1 pkt
2) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt.
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1pkt.
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt.
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1pkt.
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt.
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1pkt.
8) Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Wiskitki - 12 pkt.
9) Dziecko, którego oboje rodzice (opiekunów prawnych) pracują, prowadzą
gospodarstwo rolne -11 pkt.
10) Dziecko, którego rodzic/rodzice mieszkają w Gminie Wiskitki i rozliczają podatek
dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie, lub płacą ubezpieczenie KRUS
w Żyrardowie - 10 pkt.
11) Lokalizacja przedszkola znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której dziecko
będzie uczęszczało w związku z obowiązkiem szkolnym - 4 pkt.
12) Dziecko,

którego

rodzeństwo będzie

kontynuowało

edukację

przedszkolną

w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej znajdującej się
w obwodzie szkoły podstawowej - 3 pkt.
1. Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc
w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będzie decydowała liczba uzyskanych punktów
z wniosku.
§6
1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna powołana
przez dyrektora przedszkola zarządzeniem.
2. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora przedszkola.
3. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu
administracyjnego.
§7
1. Przyjęcie dzieci spoza gminy Wiskitki jest możliwe tylko po zrealizowaniu potrzeb
mieszkańców gminy Wiskitki.

2. Dzieci zamieszkałe poza gminą Wiskitki przyjmowane będą w rekrutacji uzupełniającej,
o ile przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, także według kryteriów określonych na
podstawie uchwały Rady Gminy Wiskitki. W przypadku braku miejsc rekrutacji
uzupełniającej nie przeprowadza się.
§8
Publikacja wyników naboru odbędzie się zgodnie z harmonogramem rekrutacji przez
udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w widocznym miejscu w siedzibie
przedszkola.
§9
Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny
PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą
rozpatrywane.

Dyrektor Przedszkola Publicznego
w Wiskitkach
(-)
mgr Anna Kozłowska

