
Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 9/2017 
WOjta Gminy Leoncin 

z dnia 28 lu/ego 2017 r. 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do punktów 
przedszkolnych, których organem prowadzqcym jest Gmina Leoncin 

I. Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 

II. Postanowienia ogólne 

1. Uyte w Regulaminie zwroty oznaczajq: 
• Organizator - Gmina Leoncin. 
• Uczestnik— dziecko, które po spelnieniu wymogów okre1onych w Regulaminie 

zostalo zakwalifikowane do Punktu Przedszkolnego 
• Rodzic - opiekun prawny ubiegajqcy sic o zakwalifikowanie dziecka do Punktu 

Przedszkolnego. 

III. Rekrutacja kandydatów 

1. Nabór do Punktu Przedszkolnego bçdzie prowadzony odrçbnie w kadym roku 
szkolnym. 

2. Do uczçszczania do Punktu Przedszkolnego uprawnione sq dzieci, których rodzice 
zglosili chçé uczestnictwa i spelniajq nastçpujqce warunki: 
• zamieszkanie dziecka i co najmniej jednego z rodziców dziecka na terenie Gminy 

Leoncin, 
• wiek dziecka: ukoñczony 3 rok ycia w roku prowadzonej rekrutacji, nie wiçcej ni 

6 lat, 
• dostarczenie kompletu dokumentów. 

3. Kryteria przyjmowania dzieci: 
1) Pierwszeñstwo do udzialu w punkcie przedszkolnym bqdq mialy dzieci 

zamieszkale na terenie Gminy Leoncin. 
2) W przypadku wiçkszej liczby kandydatów spe1niajcych ww. warunek ni2 liczba 

wolnych miejsc na pierwszym etapie postçpowania rekrutacyjnego bgdq brane pod 
uwagç lqcznie nastcpujqce kryteria: 

- wie1odzietno6 rodziny kandydata, 
- niepelnosprawnoé kandydata, 
- niepelnosprawnoó jednego z rodziców kandydata, 
- niepelnosprawnoá obojga rodziców kandydata, 
- niepelnosprawnoé rodzeñstwa kandydata, 
- objçcie kandydata pieczq zastçpczq. 

Zgodnie z zapisami ustawowymi powysze kryteria majq j ednakowq wartoé punktowq. 
3) Jee1i kandydaci uzyskali równorzçdnq i!oá punktów lub p0 pierwszym etapie 

postçpowarna rekrutacyjnego punkt przedszkolny nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postçpowania rekrutacyjnego bqdq brane pod uwagç 
kryteria dodatkowe przyjçte uchwalq Rady Gminy tj. 



- dochód na czonka rodziny, 
- aktywnoé zawodowa rodziców/ prawnych opiekunów, 
- rodzice/ prawni opiekunowie platnikami podatku dochodowego od osób 

fizycznych na rzecz Gminy Leoncin, 
- rodzeñstwo kandydata jest wychowankiem punktu przedszkolnego, 
- ustawowe prawo kandydata do wychowania przedszkolnego w roku rekrutacji. 

Liczbç punktów za okre1one kryteria zawiera zalqcznik nrl do Uchwaly Nr XXXVI/1 95 
/2017 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 lute go 2017 roku. Punkty uzyskane w poszczególnych 
kryteriach sumujq sic. 

4. Dziecko spelniajqce kryterium wiekowe, zakwalifikowane do punktu przedszkolnego 
bçdzie mialo mo21iwo6 kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym 
bez ponownej rekrutacji, p0 zIoeniu przez rodziców deklaracji o kontynuacji na 7 dni 
poprzedzajqcych termin rozpoczçcia rekrutacji, zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia Nr 9/2017 
Wójta Gminy Leoncin z dnia 28 lute go 2017 r. 
Do uczçszczania do punktu przedszkolnego zakwalifikowane zostanq dzieci, które otrzymaj 
w ko1ejnoci najwiçksz, liczbç punktów. 

5. Procedura rekrutacyjna skiada sic z nastçpuj cych czynnoci: 
• Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego prowadzona jest poprzez ogloszenia 

zamieszczone na stronie internetowej www.leoncin.pl  Gminy Leoncin, Punktach 
Przedszkolnych i spotkaniach informacyjno-promocyjnych, 

• Dokumentacjç rekrutacyjnq, bçdzie mozna pobraó w Punktach Przedszkolnych oraz ze 
strony internetowej www.leoncin.pl  

• Wnioski zgloszeniowe rodzice skladajq w Punkcie Przedszkolnym do którego chcq 
zapisaé dziecko. 

• Dokumenty rekrutacyjne, które na1ey z1oy6: 
• deklaracja o kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu (dotyczy rodziców, których 

dziecko chce kontynuowaé edukacjç w danym punkcie przedszkolnym) 
• wniosek zgloszeniowy zawierajqcy owiadczenie o wyraeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (dotyczy rodziców, którzy 
pierwszy raz starajq sic o uzyskanie miej sca w punkcie przedszkolnym) 

• Ziozone dokumenty nie podlegajq zwrotowi. 
• Ostateczna lista 25 dzieci zakwalifikowanych do udzialu w rocznych zajçciach 

w kazdym roku szkolnym ustalona bçdzie przez Komisjç Rekrutacyjnq powoIan 
przez Kierownika Punktu Przedszkolnego. 

W razie wqtp1iwoci czy koniecznoci poszerzenia informacji na temat osoby zglaszajqcej sic 
do punktu przedszkolnego Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowç telefonicznq. 
Listy dzieci zakwalifikowanych do poszczegolnych Punktów Przedszkolnych zostanq 
umieszczone na tablicach informacyjnych tych punktów i na stronie internetowej Gminy 
Leoncin www.leoncin.pl  

Komisja Rekrutacyjna sporzdza równiez listy rezerwowe, ktOre take zostanq umieszczone 
na tablicach informacyjnych w Punktach Przedszkolnych i na stronie internetowej Gminy 
Leoncin www.leoncin.pl  
Dzieci z listy rezerwowej mogq bye przyjçte w momencie zwolnienia sic miejsca w punkcie, 
jee1i rodzice lub opiekunowie, po otrzymaniu informacji o takiej mo1iwoci, to potwierdzq. 
Przyjçcie dziecka z listy rezerwowej do punktu przedszkolnego nastçpuje w ko1ejnoci 
umieszczenia na tej 1icie. 



VII. Postanowienia koñcowe 

• Niniejszy ,,Regulamin rekrutacji" zatwierdza oraz zmienia Wójt Gminy Leoncin. 
• Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem ogloszenia. 
• W sytuacjach spornych ostateczna decyzja na1ey do Kierownika Punktu 

Przedszkolnego. 
• Dane osobowe dzieci sq gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowizujqcymi 

przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 
• Rodzic / opiekun podaje dane dobrowolnie. 

WOJciMINY 

Adam 


