Zarządzenie nr 7/2014
Dyrektora Przedszkola nr 23 „Stokrotka”
z dnia 13 lutego
w sprawie zasad prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 23 Stokrotka w
Koszalinie na rok szkolny 2014/15.
Na podstawie art. 6, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7) zarządzam, co następuję:

§1
Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/15 prowadzony jest przy wykorzystaniu systemu
informatycznego przy współpracy z przedszkolami prowadzonymi przez Gminę Miasto Koszalin.
W tym celu każdy zainteresowany rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany wypełnić podanie
o przyjęcie dziecka do przedszkola za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem

http://nabory.eduportal.koszalin.pl/

oraz
wydrukować
wygenerowane podanie, które po podpisaniu przez rodziców / opiekunów prawnych należy złożyć w
Przedszkolu
pierwszego
wyboru.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się złożenie podania o przyjęcie dziecka do przedszkola
wyłącznie w formie papierowej.
§2
1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Koszalinie.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 2, niż
liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami,
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria:
1) kontynuowanie edukacji w przedszkolu pierwszego wyboru przez rodzeństwo kandydata;
2) ubieganie się o przyjęcie do tego samego przedszkola / oddziału przedszkolnego rodzeństwa
kandydata;
3) zamieszkanie rodziców kandydata w najbliższej odległości od przedszkola, znajdującego się
na pierwszym miejscu listy preferencji;
4) kandydat, którego rodzic/rodzice pracuje/pracują w wymiarze pełnego etatu lub studiują w
trybie dziennym;
5) korzystanie przez kandydata z opieki w żłobku.
4. Wartość punktową oraz sposób dokumentowania przez rodzica/rodziców poszczególnych
kryteriów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§3
Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa załącznik nr 2
do zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 7/2014
Dyrektora Przedszkola nr23 „Stokrotka”
z dnia 13 lutego 2014r.

Wartość punktowa oraz sposób dokumentowania przez rodzica/rodziców poszczególnych
kryteriów mających zastosowanie w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/15
Kryterium
Kryterium podstawowe
Zamieszkanie dziecka w
Koszalinie

Liczba
punktów
10 000

Sposób dokumentowania

Oświadczenie rodziców

Kryteria mające zastosowanie na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
Wielodzietność rodziny
kandydata (rodzina
wychowująca troje i więcej
dzieci)
Niepełnosprawność kandydata

200

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

200

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

200

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

200

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

Niepełnosprawność jednego z
rodziców kandydata

Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata
200

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

200

200

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
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej

Kryteria mające zastosowanie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
Kontynuowanie edukacji w
przedszkolu pierwszego
wyboru przez rodzeństwo
kandydata
Ubieganie się o przyjęcie do
tego samego przedszkola /
oddziału przedszkolnego

30

-

30

-

rodzeństwa kandydata
Zamieszkanie rodziców
kandydata w najbliższej
odległości od przedszkola,
znajdującego się na pierwszym
miejscu listy preferencji
Kandydat, którego
rodzic/rodzice pracuje/pracują
w wymiarze pełnego etatu lub
studiują w trybie dziennym
Korzystanie przez kandydata z
opieki w żłobku

20

5 za każdego
pracującego
/
studiującego
rodzica
10

Oświadczenie rodziców

Zaświadczenie o miejscu pracy i wymiarze etatu,
zaświadczenie ze szkoły wyższej

Zaświadczenie

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 7/2014
Dyrektora Przedszkola nr 23 „Stokrotka”
z dnia 13 lutego 2014r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15

do 14 marca 2014 r.

26 marca 2014 r.

od 1 kwietnia 2014 r.
do 14 kwietnia 2014 r.

25 kwietnia 2014 r.
godz. 1500

od 25 do 30 kwietnia
2014 r. do godz. 1200

30 kwietnia 2014 r.
godz. 1500
do 7 maja 2014 r.

Rekrutacja dzieci (rocznik 2010, 2009, 2008
- II półrocze) kontynuujących edukację w
dotychczasowym przedszkolu;
rodzice/opiekunowie prawni pobierają w
przedszkolu Kartę Potwierdzenia
Kontynuacji i po wypełnieniu i podpisaniu
dostarczają do dotychczasowego
przedszkola;
Publikacja oferty edukacyjnej koszalińskich
przedszkoli
Składanie przez rodziców/opiekunów
prawnych podań
o przyjęcie po raz pierwszy dziecka (rocznik
2011, 2008-II półrocze, 2009) do
przedszkola (wraz z wymaganymi
dokumentami) za pośrednictwem
internetowego serwisu naboru pod
adresem:
http://nabory.eduportal.koszalin.pl/
Ogłoszenie wyników naboru na wolne
miejsca
Potwierdzenie przez rodziców woli
przyjęcia do przedszkola dziecka
zakwalifikowanego do placówki w wyniku
rekrutacji; Niedokonanie potwierdzenia w
tym terminie jest równoznaczne z
rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu
Ogłoszenie list dzieci przyjętych do
przedszkola oraz wolnych miejsc
Składanie w przedszkolu wniosków o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata do przedszkola

