Nabór do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na rok szkolny
2016/2017
Tegoroczny nabór uwzględnia zmiany ustawy o systemie oświaty przyjęte 28 grudnia
2015 roku przez Sejm. Są to:
1) prawo dziecka od 4 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
2) obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie,
3) obowiązek szkolny od 7 roku życia,
4) prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców - od 6 roku życia
pod warunkiem: odbycia rocznego wychowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni
psychologiczno –pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły
podstawowej w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.
Kryteria naboru
Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski. W przypadku większej od liczby miejsc liczby kandydatów na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w
art. 20 c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 roku, poz.
2156 ).
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole będzie nadal
dysponować wolnymi miejscami będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący. Kryteria te zawarte zostały w Uchwale Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Nr XXV/180/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski.
Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola w pierwszej kolejności składają na
rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu do
29 lutego 2016 roku.
Terminy naboru
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski został opublikowany jako załącznik do
niniejszej informacji.
Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego
uzyskają Państwo w każdym przedszkolu.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Czynności rekrutacyjne

Złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola publicznego lub oddziału
przedszkolnego wraz z dokumentami
potwierdzającymi
spełnianie
przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola
publicznego lub oddziału przedszkolnego
i dokumentów potwierdzających przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego czynności, o których
mowa w art. 20 t ust 7 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty
( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych.

Termin

Termin

w postępowaniu

w postępowaniu

rekrutacyjnym

uzupełniającym

od 1 marca 2016 r. od 22 kwietnia 2016 r.
do 29 kwietnia 2016 r.
do 25 marca 2016 r.

od 29 marca 2016 r.
do 30 marca 2016 r.

4 maja 2016 r.

6 kwietnia 2016 r.

5 maja 2016 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli
przyjęcia
do
przedszkola
publicznego lub oddziału przedszkolnego
w postaci pisemnego oświadczenia

11 kwietnia 2016 r.
do 15 kwietnia 2016 r.

9 maja 2016 r.
do 17 maja 2016r.

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

19 kwietnia 2016 r.

19 maja 2016r.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego: od 19 lutego do 29 lutego
2016r.

