Gąbin, dn. 26.02.2021r.

REGULAMIN KOMISJI DO SPRAW REKRUTACJI
do Przedszkola Samorządowego im .Króla Maciusia Pierwszego
w Gąbinie
na rok szkolny 2021/2022

1. Rekrutacji dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora
Przedszkola zarządzeniem nr16-2020/2021 z dn. 14.02.2021r w
składzie:
- Agnieszka Klarzyńska - przewodnicząca Komisji
- Kamila Matuszewska -przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek Komisji
- Agata Fronckowiak-Olobry - przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek
Komisji
- Barbara Wypych - Kiełbasa -przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek
Komisji

2. Aby uczestniczyć w rekrutacji rodzic zobowiązany jest wypełnić kartę
zapisu dziecka lub deklarację kontynuacji:
a) Deklarację o kontynuacji uzupełniają rodzice dzieci objętych edukacją
przedszkolną co najmniej cały poprzedzający rok szkolny
b) Kartę zapisu do przedszkola (wraz z załącznikami), wypełniają rodzice
dziecka, które nie uczęszczało pełen rok szkolny lub rodzice dzieci

ubiegających się o przyjęcie do Przedszkola
c) deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego uzupełniają
rodzice dzieci, które co najmniej pełen poprzedzający rok szkolny były
objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym
im.Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie
3. Komisja rozpatruje wnioski rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola
złożone tylko w okresie rekrutacji w terminach zgodnych z
harmonogramem

4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności, w pierwszej kolejności zaś:
1) dzieci z terenu Miasta i Gminy Gąbin
2) wielodzietność rodziny kandydata
3) niepełnosprawność kandydata,
4) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo
niezdolność do samodzielnej egzystencji,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
7) dzieci objęte pieczą zastępczą,
8) rodzeństwa dzieci, które już uczęszczają do przedszkola,
9) dzieci już uczęszczające do przedszkola w latach poprzednich,
5. Po rozpatrzeniu wniosków Komisja sporządza imienny wykaz dzieci
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6. Wykazy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostają
wywieszone na tablicy ogłoszeń przedszkola zgodnie z
harmonogramem
7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z harmonogramem
rekrutacji przedszkola 2021/2022, w oparciu o prawo oświatowe
Dz.U. 2019.1148 oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin
nr 7/2021 z dn. 29.01.2021oraz Uchwałą Nr 200/XXX/2021 Rady
Miasta i Gminy Gabin z dn. 29.01.2021 (harmonogram znajduje się na
stronie internetowej przedszkola i ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń )

8. Decyzja Komisji jest ostateczna.
9. Z każdego posiedzenia Komisja sporządza protokół

1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….
3. ……………………………………………….
4. ……………………………………………….
(podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej)

