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Zarzqdzenie nr .
DyrektoraPrzedszkola Samorz4dowego Nr I I
w Bialej Podlaskiej
z dniaO2 luteso 20tgr.
w sprawie wprowa dzenia,,Regulaminu rekrutacj i dzieci do Przedszkola
Samorz4dowego Nr 11w Bialej Podlaskiej
na rok szkolny 201812019".
Na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oswiatowe (Dz. U z20l7r.,poz. 59),
-Rozporz1dzenieMinistraEdukacji Narodowej zdnia16marca2}lTrwsprawieprzeprowadzania
postgpowania rekrutacyjnego oraz postgpowania uzupetniaj4cego do publicznych przedszkoli, szk6l i plac6wek
(Dz.U z 2017r. poz. 610),
- Uchwala Nr XXVII/36/17 Rady Miasta Biala Podlaska z dnia 31 marca 2017r.,
- ZarzqdzeniaNr 22/18 Prezydenta Miasta Biala Podlaska z dnia25 stycznia20l8r.,
- Statutu Przedszkola Samorz4dowego Nr 11 w Bialej Podlaskiej.

zarzqdzam. co nastgpuj e :

$l

Wprowad za sig,,Re gulamin rekrutacj i dzie c i do Prze ds zkola S amorz4dowe go
Nr 11 w Bialej Podlaskiej na rok szkolny 201812019.

$2
Niniej szy Re gulam in przeznaczony j e st do sto sowan ia przez Komisj g
Rekrutacyjn4 - powolanqprzez Dyrektora przedszkola, na czas rekrutacji.

$3
Zobowiqzujg Komisjg Rekrutacyjnq do zapoznania sig z niniejszym
re gu I amin em p oprz ez z+.o Zenie czy telne go p o dp i su.

&4
Zarzqdzenie wchodziw 2ycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik do zarz4dzenia nr . .?.1
I Wt
Dyrektora Przedszkola Samorz4dowego Nr 11
w Bialej Podlaskiej

z dnia .Q4
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REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
do Przedszkola Samorz4dowego nr 11 w Bialej Podlaskiej
w roku szkolnym 201812019

Podstawa prawna:
1.

Ustawa zdnia 14 grudnia2016r. Prawo oSwiatowe (Dz.U. 22017 r.poz.59).

2. Rozporz1dzenie Ministra Edukacj i Narodowej z dnia | 6 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzaniapostgpowania rekrutacyj nego oraz postgpowania uzupelniaj 4cego do
publicznychprzedszkoli, szk6l i plac6wek (Dz. U 22017 r. poz. 610)
3. Uchwala Nr XXWV36|17 Rady MiastaBiala Podlaska
4. Zarzqdzenie

z dnia 31 marca 20Il r.

Nr 22llSPrezydentaMiasta Bia\a Podlaska z dnia25 slycznia 2018 r.

5. Statut Przedszkola Samorz4dowego nr 11 w Bialej Podlaskiej.

Rozdzial

I

Postanowienia og6lne
$ 1. Ilekrod w regulaminie mowajest o:

1)

przedszkoh
Podlaskiej;

2)

dyrektorze - nale?y przez to rozumied dyrektora Przedszkola Samorz4dowego Nr 11 w
Bialej Podlaskiej;

3)

-

nale?y przez

to rozumie6 Przedszkole

Samorz4dowe

nr

11

w

Bialej

dziecku/wychowanku - nalezy przez to rozumied dzieci Przedszkola Samorz4dowego
1 1 w Bialej Podlaskiej;

nr

-

nale|y przez to rozumiei ustawg Prawo oSwiatowe z dnia 14 grudnia 2016 r .;

4)

Ustawie

s)

Zarz4dzeniu - nale?y przez to rozumiel Zarzqdzenie nr 22118 Prezydenta Miasta Biala
Podlaska z dnia25 styczma2}lS r.;

6)

organie prowadz1cym-nale?y przezto rozumie6 Gming Miejsk4 Biala Podlaska.
S

2.

2.

1. Przedszkole

prowadzi rekrutacjg w oparciu o zasadg powszechnej dostgpnoSci.

Do przedszkola mog4
Ustawy.

byl

przyjmowane dzieci w wieku okreSlonym

w art,

31

3.

po

4.

do

Przyjmowanie dzieci
stgpowani a rekrutacyj

ne

przedszkola dokonuje

sig po

przeprowadzeniu

go na wnio sek rodzic6w.

Rodzic zobowi4zany jest

do przeslrzegania

ustalonych termin6w rekrutacji

zgodnie z Zarzqdzeniem.

Rozdzial

II

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola
naboru'
$ 3. 1. Rekrutacja odbywa sig zapoSrednictwem elektronicznego systemu

2.

Wypelniony

i

wydrukowany

z

systemu naboru wniosek wraz

z

dokumentami

potwierdzaj4cymi spelnienie kryteri6w rodzic sklada w przedszkolu wskazanym
na pierwszym miejscu listy preferencji.

3.

Rodzic ma mo2liwo6d wskazania czterech publicznych plac6wek wychowania
przedszkolnego.

w przedszkolu.
$ 4. 1. Postgpowanie rekrutacyjne prowadzi sig na wolne miejsca

2.

Liczba miejsc wolnych jest ustalana jako rolnica Iiczby miejsc og6lem

deklaracji

woli

kontynuacji edukacji

w

i

hczby

przedszkolu przez rodzic6w

wychowank6w uczgszc zaj4cy ch do przedszkola.

3.

Postgpowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.

$ 5. 1. Rodzice dzieci uczEszczaj1cych do przedszkola w roku szkolnym 20Ill20I8
skladaj4 na rok szkolny 201812019 deklaracjg o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w przedszkolu, w terminie nie p62niej

niLI

dni poprzedzai4cym

termin rozpoczgcia postgpowania rekrutacyjnego'

2.

Do przedszkola przyjmuje sig kandydat6w zamieszkalych na obszarze miasta
Biala Podlaska.

3.

Kandydaci zamieszkali poza gmin4 prowadzqc4 rekrutacjq mog4 by(, ptzyiEci
do przedszkola na wolne miejsca, po zakonczeniu postgpowania uzupelniaj4cego.

$ 6. 1. W postgpowaniu rekrutacyjnym stosuje sig kryteria podstawowe:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wielodzietnoS6 rodziny kandydata (3 i wiqcej);
niepelnosprawnoS6kandydata;
niepelnosprawnoSd jednego zrodzic5wkandydata;

niepelnosprawnoSd obojgarodzic6wkandydata;
niepelnosprawnoS6 rodzefrstwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

objEciekandydata preczqzastEpcz4.

2. W

przypadku r6wnorzgdnych wynik6w uzyskanych

na pierwszym etapie

postgpowania rekrutacyjnego lub jezeli po zakoriczeniu tego etapu przedszkole
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego s4

brane pod uwagg kryteria okreSlone przez organ prowadzqcy, majqce 62nq
wartoSd punktow4:

1)

w

rodzice kandydata pozostaj4

zatrudnieniu, prowadzq gospodarstwo rolne lub

po.zarolnicz1 dziaNalnoSi gospodarcz4 albo pobieraj4 naukg w systemie dziennym:

a)
b)
2)

obydwoje rodzice - 25 punkt6w,

jedno zrodzic6w

- 7 punkt6w;

rodzice kandydata zadeklarowali korzystanie
w przedszkolu co najmniej 8 godzin dziennie

3)

-

z

peNnej

oferty oraz czas pobl'tu

20 punkt6w;

rodzefstwo kandydata rrczQszcza do wybranego przedszkola/ oddzialu przedszkolnego/
szkoly pierwszego wyboru

-

punkttfw;

18

4) rodzic samotnie wychowuj4cy

dziecko pozostaje

w

zatrudnieniu; prowadzi

gospodarstwo rolne

lub pozarolniczE dzialalnofil gospodarcz4 albo pobiera naukg

w systemie dziennym

- 25 punkt6w.

3.

Kryteria rekrutacji rodzic potwierdza dobrowolnie zlohonymi oSwiadczeniami
orazinnymi dokumentami okreSlonymi w art. 150 Ustawy.

4.

W przypadku braku dobrowolnie z\.ohotych oSwiadczeri

i

innych dokument6w

potwierdzaj4cych spelnienie kryteri6w rekrutacji, wnioski o przyjgcie kandydata

do przedszkola bgd4 rozpatrywane na

zasadach powszechnej dostgpnoScr, bez

uwzglgdnienia kryteri6w.

5.

Spelnienie przez kandydat6w kryteri6w, o kt6rych mowa w ust 1 i irst 2 podlega

weryfikacj i przez komisj e rekrutacyj n4.

ROZDZIAN,III
Komisja rekrutacyjna
$ 7. 1. Postgpowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna
powolana przez dyrektora.

2. W sklad komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli przedszkola.
3. W sklad komisji rekrutacyjnej nie mog4 wchodzi6: dyrektor oraz na.uczyciel,
kt6rego dziecko uczestniczy w postgpowaniu rekrutacyjnym.

4.

Przewodniczqcym kornisji rekrutacyjnej jest osoba Wznaczonaprzez dyrektora.

5'

Dyrektor mole dokonywad zmian w skladzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany
o so

6.

by wy znac zonej na pr zew o dniczqc e go komi

Postgpowanie rekrutacyjne

i

termin6w czynnoSci

uzup eNniaj 1cym ustal

7.
1)

w

o n e go

przedszkola odbywa sig wedlug harmonogramu

postgpowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu

pr zez or gan pr ow adzqcy .

Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest:

.sporuqdzenie
uszeregowane
wniosek,

2)

do

sj i ;

listy kandydat6w, zawieruj4cej imiona i nazwiska

w

kolejnoSci alfabetycznej,

w tym zweryfikowano

w

kandydat6w

przypadku kt6rych zweryfikowano

spelnianie przez kandydata kryteri6w branych pod

uwagg w po stgpo waniu rekrutacyj nym oraz po stgpowaniu uzupelniai
4cym ;
sporzqdzenie informacji o podjgtych czynrroSciach, o kt6rych mowa w art. 150 ust. 7
ustawy;

3)

spotzqdzenie informacji o liczbie punkt6w przyznanychposzczeg6lnym kandydatom po

przeprowadzeniu postgpowania rekrutacyjnego lub postgpowania uzupetrni aj4cego;

4)

sporzqdzenie listy kandydat6w zakwalifikowanych

i kandydat6w niezakwalifikowanych

oraz sporzEdzenie listy kandydat6w przyjEtychi kandydat6w nieprzyj gtych;

8.

PrzewodniczQcy komisji rekrutacyjnej umozliwia czlonkom komisji zapoznanie sig z

wnioskami

o

przyjgcia do przedszkola

i

zalqczonymi do nich dokumentami oraz

ustala dni i godziny posiedzeri komisji.

9.

Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwoluje i prowadzi przewodnicz4cy komisji.

10.

Prace komisji rekrutacyjnej s4 prowadzone,jesli w posiedzeniu

komisji bierue udzial

co najmniej 213 osdb wchodz4cych w sklad komisji.

11.

Osoby wchodz4ce w sklad komisji rekrutacyjnej s4 obowiqzane do nieujawniania

informacji o przebiegu posiedzenia komisji

i

podjgtych rozstrzygnigciach, kt6re
mogQ naruszat dobra osobiste kandydata lub jego rodzicow, a tak1e nauczycieli
i
innych pracownik6w przedszkola.

12. Protokoly postgpowania

rekrutacyjnego

i

postgpowania tzupetniaj4cego zawierajp:

datg posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodnicz1cego r
czlonk6w komisji obecnych na posiedzeniu, a takZe informacje o czynnoSciach lub

ptzez komisjg rekrutacyjn4 w ramach
przeprowadzanego postgpowania rekrutacyjnego oraz postgpowania
uzupelniaj4cego" Protok6l podpisuje przewodnicz4cy i czlonkowie komisii
rozstrzygnigciach podigtych

rekrutacyjnej.

Do protokol6w postgpowania rekrutacyjnego i postgpowania uzupetrniaj4cego, o
kt6rych mowa w ust. 12 zal4cza sig listy kandydat6w oraz inforrnacje, o kt6rych

13.

mowa w

F|

ust.

przeprowadzonego

przez komisjg rekrutacyjn4 w ramach
postgpowania rekrutacyjnego oraz postqpowania
sporuqdzone

uzupelniaj4cego.

R:OZDZIAT.TV
Harmonogram i terminy czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym
S

l)

8. 1. Zapisy dzieci do przedszkola dokonywane

s4

w nastqpuj4cych terminach:

od 5 lutego 2018 r. do 21 lutego 2018 r. do godz. 15:00 wprowadzenie do systemu
kandydat6w kontynuuj4cych edukacjg w danym przedszkolu, na podstawie ,,Karty
potwierdzenia kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu w roku
szkolnym 201812019" wypelnionej przez rodzica wychowanka i dostarczonej
do przedszkola;

2)

S

i)

r. do 20 marca 2018 r.

rejestracja kandydat6w przystgpuj4cych
do naboru - wprowadzanie do systemu wniosk6w przezrodzic6w.

od 5 marca 2018

9. 1. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice wypelniaj4:

dla dzieci uczEszczalqcych do przedszkola w roku szkolnym 201712018
potwierdzenia kontynuacji wychowania

- ,,Kartq
przedszkolnego w przedszkolu w roku

szkolnym 201812019";
2)

3)

niezLoaente karty potwierdzaj4cej kontynuacjg w .vqiznaazolym terminie bqdzie
r6wno znac zne z r ezy gnacj 4 z miej sca w przedszkolu;

dla kandydat6w do przedszkola - ,,Wniosek o przyjgcie kandydata do przedszkola
od 1 wrzesnia 2018 r.", kt6ry po wypelnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu na\e2y
zNo|y(, w przedszkolu pierwszego wyboru od 5 marca 2018 r. do 20 marca 2018 r.
do godz. 15:00;
2. Zapisow dzieci rodzice dokonujq poprzez system elektroniczny pod adresem:
https : //naborp-kandydat.vulcan.net.pVbialap odlaska.
3. W procesie rekrutacji bgd4 braNy udzial tylko te dzieci, kt6rych ,,Wnioski
rekrutacyjne" zostan4 wypelnione w formie elektronicznej lub papierowej oraz
dostarczone w formie papierowej z podpisem rodzic6w do ,,przedszkola
pierwszego wyboru".

kandydat6w zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych nast4pi dnia 9 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00.

$ 10. i.
2.

Publikacja

listy

Po opublikowaniu listy kandydat6w zakwalifikowanych do przedszkola, rodzic
jest zobowiqzany zNotyc potwierdzenie woli w terminie od 9 kwietnia 2018 r.
godz. 13:00 do 13 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00. Brak potwierdzenia woli
oznacza rezy gnacjg z miej sca w przedszkolu.

Publikacja list dzieci przyjgtych do przedszkola na rok szkolny 207812019 nast4pi
dnia 18 lrwietnia 2018 r. o godz.13:00.

a

Publikacja informacji o wolnych miejscach w przedszkolach na terenie miasta
Biala Podlaska odbqdzie sig w dniu 15 maja 2018 r. o godz.13:00.

4.

Postgpowanie uzupelniajqce na wolne miejsca odbgdzie sig w dniach od 16 maja.
2018 r. od godz. 8:00 do 30 maja 2018 r. do godz. 15:00.

5.

Publikacja listy kandydat6w zakwalifikowanych i

kandydat6w
niezakwalifikowanych w postgpowaniu uzupelniaj4cym nast4pi dnia 19 czerwca
2018 r. o godz.13:00.

6.

Potwierdzenie woli ptzez rodzic6w kandydat6w zakwalifikowanych
w postepowaniu uzupelniaj4cym odbgdzie sig w dniach od 19 czerwca 2018 r.
od godz. 13:00 d.o 22 czerwca 2018 r. do godz. 15:00.

11. 1.

2.

przyjgtych do przedszkola na rok szkolny 201812019
w postepowaniu uzupelniaj4cym nast4pi dnia 26 czerwc 2018 r. o godz. 8:00.

Publikacja

list dzieci

Rozdzial V
Procedura odwolawcza

$ 12. 1. Procedurg odwolawczqrozpoczyna

data podania do publicznej wiadomoSci

listy kandydat6w przyjgtych i nieprzyjqtych.

2.

Rodzic kandydata, w ci4gu 7 dni od dnia publikacji listy kandydat6w przyjgtych

i kandydat6w nieprzyjgtych

mohe wyst4pi6 do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem

o sporzqdzenie uzasadnienia odmowy przyjEcia kandydata do przedszkola.

3.

Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia zlohenia wniosku prze7, rcdzica
kandydata sporz4dza uzasadnienie zawietajqce przyczyny odmowy przyjqcia,

w tym najniasz4 liczbg punkt6w, kt6ra

uprawniala do przyjgcia oraz hczbg

punkt6w, kt6r4 kandydat uzyskal w postgpowaniu rekrutacyjnym.

4.

Rodzic kandydata w terminie
do dyrektora

5.

o

7

dni od otrzymania uzasadnienia mohe wnieS6

dwolanie od rozstr zy gnigcia komi

sj

i rekrutacyjnej

.

Dyrektor rozpatruje odwolanie rodzic6w od rozstrzygnigcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwolania.

6. Rodzice kandydata mog4 zloLyc do s4du

administracyjnego skargq

na r ozstrzygni gcie dyrektora.

Rozdzial VI
Przepisy koricowe
$ 13. Regulamin zostaje wprowadzony zarzqdzeniem dyrektora.

