ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST MIASTO SEJNY NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Wnioski o przyjęcie do przedszkola miejskiego oddziałów przedszkolnych w szkole
podstawowej można składać w dniach 2 – 13 marca 2020 r.
Wnioski można składać w przedszkolu/szkole w godzinach ustalonych przez dyrektora
przedszkola/szkoły.
1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248 z późn. zm.)
oraz uchwałą nr XVI/115/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Sejny branych pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w
szkole podstawowej (w tym tzw. oddziałach „0").
3. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Sejny.
Terminarz rekrutacji:
· 2- 13 marca 2020 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (przewodniczący komisji rekrutacyjnej może
żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia).
· 20 marca 2020 r. – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane
są w przedszkolu/szkole.
· 23 marca – 30 marca 2020 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w postaci pisemnego oświadczenia. Brak
potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
· 01 kwietnia 2020 r. – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc
(od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy
przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły).
Terminarz rekrutacji uzupełniającej:
· 12 maja – 29 maja 2020 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (przewodniczący komisji rekrutacyjnej może
żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia).
· 09 czerwca 2020 r. – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu/szkole.

· 15 – 19 czerwca 2020 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w postaci pisemnego oświadczenia. Brak
potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
· 23 czerwca 2020 r. – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych dzieci w wyniku rekrutacji
uzupełniającej.
Zasady rekrutacji:
I. Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy.
Rodzice zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy
wypełniają i podpisują Wniosek o przyjęcie.
– formularze będzie można pobrać w przedszkolu/szkole podstawowej biorącej udział w
rekrutacji.
Wypełniony Wniosek o przyjęcie należy złożyć w przedszkolu/szkole. Niezłożenie w terminie
do 13 marca 2020 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły spowoduje
nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
Uwaga:
Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym
2020/2021 (tj. urodzone w 2014 r. lub wcześniej – jeżeli korzystają z odroczenia obowiązku
szkolnego) przyjmowane są do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w pierwszej
kolejności.
W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału
przedszkolnego w szkole w postaci pisemnego oświadczenia trwa od 23 marca do 30 marca
2020 r. Brak potwierdzenia woli uczęszczania tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z
miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
II. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu/oddziale
przedszkolnym w szkole.
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w
szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie 17-21 luty 2020 r.
Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
IV. Dzieci zamieszkałe poza Miastem Sejny.
Rodzice dzieci zamieszkałych poza Miastem Sejny mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do
przedszkola/ oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto
Sejny od 1 września 2020 r., jeżeli przedszkole/ szkoła będzie nadal dysponowało/
dysponowała wolnymi miejscami.
Dane podawane we Wniosku o przyjęcie dotyczą dwóch obszarów:
- dane dotyczące dziecka:

· dane osobowe dziecka: pesel (w przypadku braku – seria i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość), imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania;
- dane dotyczące rodziców:
· dane osobowe rodziców: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania – dane identyfikują
rodziców,
· dane kontaktowe (numery telefonów i adresy e-mail) - w procesie rekrutacji umożliwiają
szybszy przepływ informacji, np. o konieczności uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o
wynikach rekrutacji; pola te są polami wymaganymi o ile wnioskodawcy je poosiadają.
Uwaga:
Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez
okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Kryteria rekrutacyjne:
1. Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności); określone art. 131 ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248 z późn.
zm.)
– brane pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności); określone uchwałą nr XVI/115/20 Rady
Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Sejny branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzenia.

4. Kryteria dodatkowe

Kryterium

Dokumenty potwierdzające kryteria, które
należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie

Punkty

Kryteria główne
Dziecko z rodziny wielodzietnej

Oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata

5

Dziecko niepełnosprawne

Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

5

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 511)

Dziecko jednego rodzica
niepełnosprawnego

Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 511)

5

Dziecko obojga rodziców
niepełnosprawnych

Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 511)

5

Dziecko posiadające
niepełnosprawne rodzeństwo

Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 511)

5

Dziecko matki lub ojca samotnie je
oświadczenie
wychowującego

Dziecko objęte pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107
i 416)

5

5

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego
kandydat, którego oboje rodzice
pracują, wykonują pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej,
oświadczenie
uczą się w trybie dziennym,
prowadzą gospodarstwo rolne lub
działalność gospodarczą.

5

Kryterium stosuje się również do
rodzica samotnie wychowującego
dziecko
rodzina kandydata objęta jest
nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny

oświadczenie

5

Kandydat, którego rodzeństwo
będzie uczęszczać w roku
szkolnym, na który jest
prowadzona rekrutacja do
przedszkola lub szkoły
podstawowej.

oświadczenie

3

Kandydat uczęszczający w
bieżącym roku do żłobka
wpisanego do Rejestru żłobków i oświadczenie
klubów dziecięcych prowadzonego
przez Burmistrza Miasta Sejny.

3

