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wo. mowieek' 
Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr7/2016 

Wájta Gminy Leoncin 
z dnia 24 lutego 2016 r. 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do Punktów 
Przedszkolnych, których organem prowadzqcym jest Gmina Leoncin 

I. Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systernie owiaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2016 roku poz. 35). 

II. Postanowienia ogólne 

Uyte w Regulaminie zwroty oznaczajq: 
Organizator - Gmina Leoncin. 
Uczestnik— dziecko, które p0 spelnieniu wymogów okre1onych w Regulaminie 
zostalo zakwalifikowane do Punktu Przedszkolnego 
Rodzic - opiekun prawny ubiegajqcy sic o zakwalifikowanie dziecka do Punktu 
Przedszkolnego. 

III. Rekrutacja kanclydatéw 

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 2ycia w roku prowadzonej rekrutacji, nie wiçcej niz 

6 lat, 
• dostarczenie kompletu dokumentOw. 

3. Kryteria przyjmowania dzieci: 
1) Pierwszeñstwo do udzialu w Punkcie Przedszkolnym bçdq mialy dzieci 

zamieszkale na terenie Gminy Leoncin. 
2) W przypadku wiçkszej liczby kandydatów spelniajqcych ww. warunek niz !iczba 

wolnych miejsc na pierwszym etapie postçpowania rekrutacyjnego bçdq brane pod 
uwagç Iqcznie nastçpujqce kryteria: 

- wie1odzietno6 rodziny kandydata, 
- niepe1nosprawnoé kandydata, 
- niepe1nosprawnoé jednego z rodziców kandydata, 
- niepe1nosprawnoá obojga rodzicOw kandydata, 
- niepe1nosprawnoé rodzeñstwa kandydata, 
- objçcie kandydata pieczq zastçpczq. 

Zgodnie z zapisami ustawowymi powyzsze kryteria majq jednakowq wartoO punktowq. 
3) Jezeli kandydaci uzyskali rownorzçdnq i1oá punktów lub p0 pierwszym etapie 

postçpowania rekrutacyjnego punkt przedszkolny nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postçpowania rekrutacyjnego bçdq brane pod uwagç 



kryteria dodatkowe przyjete uchwaIa Rady Gminy tj. 
- dochód na ezionka rodziny, 
- aktywnoé zawodowa rodziców/ prawnych opiekunów, 
- rodzice/ prawni opiekunowie platnikami podatku dochodowego od osOb 

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 XIX!] 08/16 Rady 
Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016 roku. Punkty uzyskane w poszczegolnych kryteriach 
sumujq sic. 

4. Dziecko spe1niajce kryterium wiekowe, zakwalifikowane do Punktu Przedszkolnego 
bçdzie mialo mo21iwoá kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym 
bez ponownej rekrutacji, p0 zlozeniu przez rodziców deklaracji o kontynuacji na 7 dni 
poprzedzajqcych termin rozpoczçcia rekrutacji, zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia Nr 7/2016 
Wójta Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016 r. - dotyczy dzieci 4-letnich i 5- letnich. Dzieci 
6-letnie, zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o systemie owiaty, obowizek 
przygotowania przedszkolnego bgdq realizowaé w ki. ,,O" przy szkolach podstawowych 
Gminy Leoncin. 

Do uczçszczania do punktu przedszkolnego zakwalifikowane zostanq dzieci, które otrzymajq 
w ko1ejnoci najwiçkszq liczbç punktów. 

5. Pro cedura 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, 

• Dokumentacjç rekrutacyjn, bçdzie mozna pobraé w Punktach Przedszkolnych oraz ze 
strony internetowej wwwJeoncin.pl 

• Wnioski zgloszeniowe rodzice skladajq w Punkcie Przedszkolnym, do ktorego chc 
zapisaá dziecko. 

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

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

przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (dotyczy rodziców, którzy 
pierwszy raz starajq sic o uzyskanie miej sea w Punkcie Przedszko1nym 

• Zlo2one dokumenty nie podlegajq zwrotowi. 
• Ostateczna lista 25 dzieci zakwalifikowanych do udziau w rocznych zajçciach 

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

W razie wtpIiwoci czy koniecznoci poszerzenia informacj i na temat osoby zgIaszajcej sic 
do punktu przedszkolnego Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowç te1efoniczn. 
Listy dzieci zakwalifikowanych do poszczegolnych Punktów Przedszkolnych zostanq 
umieszczone na tablicach informacyjnych tych Punktów i na stronie internetowej Gminy 
Leoncin www.leoncin.nl  



Komisja Rekrutacyjna sporzdza r6wnie2 listy rezerwowe, które tak2e zostanq umieszczone 
na tablicach informacyjnych w Punktach Przedszkolnych i na stronie internetowej Gminy 
Leoncin www.leoncin.pl  
Dzieci z listy rezerwowej mogq bye przyj çte w momencie zwolnienia sic miej sca w punkcie, 
jee1i rodzice lub opiekunowie, P0 otrzymaniu informacji o takiej mo21iwoci, to potwierdz4. 
Przyjçcie dziecka z listy rezerwowej do punktu przedszkolnego nastçpuje w ko1ejnoci 
umieszczenia na tej 1icie. 
Postçpowania rekrutacyjne w punktach przedszkolnych przeprowadza sic zgodnie z 
harmonogramem rekrutacji opracowanym corocznie i stanowicych zalqcznik nr 1 do 
regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. 

IV. Organizacja Punktu Przedszkolnego 

1 .Do Punktów Przedszkolnych bgdq przyjmowane dzieci od 3 do 5 roku zycia. Dzieci 
6-letnie obowi4zek przygotowania przedszkolnego bçd4 realizowaC w ki. ,,0" przy szkolach 
podstawowych Gminy Leoncin. 
2. Uczçszczanie do Punktu Przedszkolnego jest bezplatne w przypadku, gdy dziecko 
przebywa w punkcie przedszkolnym 5 godzin dziennie i nie korzysta z obiadów. 
3.Czas pracy Punktu Przedszkolnego to 10 godzin dziennie od godz. 7:00-17:00, a w okresie 
adaptacyjnym 5 godzin dziennie od godz. 8:00-13:00. 
4. Dzieciom mote byC zapewniony odplatny, cieply posilek. 
5. Zajçcia bgdq sic rozpoczynaly i koñczyly zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. 
6. Gdy dziecko przebywa wiçcej nit 5 godzin dziennie naliczana jest odp1atno6 w 
wysokoci 1,00 zi za ka2dq rozpoczqtq godzinç realizowanq z dzieckiem. Miesiçcznq 
wysokoC za czas platnych §wiadczefi ustala siçjako iloczyn stawki godzinowej (1,00 zI) 
i faktycznej liczby godzin w danym miesicu pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym poza 
czasem realizacji podstawy programowej. 

V. Zajçcia adaptacyjne 

Dzieci zakwalifikowane do Punktu Przedszkolnego majq mo21iwoC korzystania z zajçC 
adaptacyjnych w miesiqcu sierpniu w godzinach 8:00-13:00. 

VI. Obowhlzki uczestników 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczçszczajcych do Punktu Przedszkolnego 
zobowiqzani sq do: 

zglaszania Kierownikowi Punktu Przedszkolnego lub nauczycielowi prowadzcemu 
zajçcia: 

• rezygnacji z uczçszczania dziecka do Punktu Przedszkolnego - niezwlocznie 
w formie pisemnej, 

• nieobecnoci dziecka na zajçciach edukacyjnych - najpOniej do godziny 8.00 
tego dnia, 

• innych informacji majqcych wplyw na bezpieczeñstwo dziecka, 
funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego lub prawidlowq realizacjç zajçC. 

2. Dziecko mote byC skre1one z listy dzieci przyjçtych do Punktu Przedszkolnego 
w przypadku, gdy: 
• dziecko nie zglosi sic na zajçcia w cigu 14 kalendarzowych dni od daty rozpoczçcia 

zajçC edukacyjnych w Punkcie Przedszkolnym, 

pm 



• dziecko nie uczçszcza do Punktu Przedszkolnego dlu2ej niz 2 miesice 
bez stosownego usprawiedliwienia, 

• dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrozenie zdrowia lub ±Ycia innych 
wychowankOw punktu, 

• rodzic nie uiszcza oplat za uczestnictwo w Punkcie Przedszkolnym d1u2ej ni2 2 
miesice 

• inne istotne oko1icznoci nieokre1one w regulaminie. 

VII. Postanowienia koñcowe 

• Niniej szy ,,Regulamin rekrutacj i" zatwierdza oraz zmienia Wójt Gminy Leoncin. 
• Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem ogloszenia. 
• W sytuacjach spornych ostateczna decyzja nalezy do Kierownika Punktu 

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

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


