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w JARosŁAwIU NA RoK SZKOLNY 2021t2022

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ustawa z dnia 14 grudnia 20]6 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z20I7 r. poz.59),
RozPorzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprmłie przeprowadzania
PostęPowania rekrutacyfneqo oraz postęp.owąnią uzupełniajqrrgó do- putblicznych
Przedszkoli, szkół i placówek i centrów , dńu21 sierpnia 201ń. ( Óz. U. i tl,wtzęsńaż0l9 poz.1737).
Uchwałą Nr 490/XLV/20]7 Rady Miąsta Jarosła,wią z dnią 27 marca 20]7r, wsprawie l<ryteriów yry z liczq punktów na drugim ,topie porĘpowanra
relcrutacYjnego do Publicznych przedizkoli i oddziąłów'przedszkolnych w szkołach
p o ds t aw ow y c h pr ow a dz ony c h pr z e z Gminę Mi ej s ka Jar o s ł a.,ł.
Zarzqdzenie nr 9/202] BMJ z dnią ]9 sĘcznia- 202Ir, w sprawie olcreśląnią terminów
PrzeProwadzania PostęPowąnia relcrutacyjnego oraz poŚtrporonia uzupełniajqcego
do PublicznYch Przedszkoli i oddziałów- prńdszkokych w szkołąch podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miejskq Jarosław na rok izkolny
Statut Miejskiego Przedszkolą Nr ]0 w Jarosłąwiu.
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§1

1, Rekrutacja dzieci do Miejskiego PrzedszkolaNr 10 odbywa się w oparciu o zasadę
Powszechnej dostęPnoŚci na podstawie dokumentu zwanego daiej Wnioskiem
o przyjęcie dzieckado przedszkola.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. ,,przedszkolu" nalezy przezto rozumieć:

. Miejskię Przedszkole Nr l0

2, ,,Ptzedszkolu Pierwszego wybo ru" na|eży Ęrzezto rozumie ć przedszkole, do któregorodzice (oPiekunowie Prawni) chcą zaplsaó dziecko w pierwszej kolejności.

POSTANOWIENIA REKRUTACYJNE

§2

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
W PostęPowaniu rekrutacyjnym do oddńńów przedszkolnych biorą udziń dzieciw wieku od 3 do 6latzanieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
Dzieci, które ukońozyły 2,5 roku mogą ubiegac sii o 

-pnyjęcie 
do oddziałówprzedszkolnych w czasie trwania naboń"uzupłniająóego, w wypadku jeżeli po

PrzeProwadzeniu PostęPowania rekrutacyjnego placówta-nadal disponuje "lvotnymi
miejscami.
Dzieci Posiadającę .orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać sięo przyjęcie do oddziafu ogólnodostępnego.
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2.

4.



5, Dzieci nie zamieszkńę na terenie G9iny Miejskiej Jarosław mogą ubiegać sięo PrzYjęcie do Przedszkola w Przypadku'jeżeli"po przeprowadzeniu postępowaniarekrutacYjnego i PostęPowanii ,Óirutacyjrr.go 'uzipełńającego 
plaiowka nadaldysponuje wolnymi miej scami.

§3

1. 
l""i9P::_tl.__ 

rekrutacyjne prowadzone jest z wykotzystaniem systemumlormatycznego.
2, Harmonogram okreŚląący terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzuPełniającego orM terminy składania dótumentów ao vriójskiógo pi.arrtotu N,
^ ]9 określa odrębne zarządzenie dyrektora przedszkola. ]i: ,3. w czasie rekrutacji. rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegaó się o ptzyjęcie

dziec.ka maksYmalnie do trzecń przedszkoii, z Ćzego-do awócrr jako placówek
dru§ego i trzeciego wyboru.

4, W celu zaPisania dziecka do przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) zobowiryanisą do wYPełnienia w formie elektronicznej Wniosku o pizyjęció dziecka doprzedszkola dostępnego na stronie internetowej hĘs://nńorŁ
kandydat. wlcan.net.pllj aro slaw.

5, WYdrŃowanY i PodPisany Wniosek o przyjęci ę dzięcka rodzice (opiekunowie
Prawni) zobowiązani są do złożenia.we wskaranym terminie, tylko w'przedszkolu,
które nazgłoszeniu zostało wybrane jako przedszkóle pierwszego wyboru.''6, W vrYjątkolvlch sYtuacjach Rodzic mozó złożyc Wniosek o przyjęcie dziecka tylkow wersji PaPierowej na druku pobranym w przedszkotu, *ińń przypadku dane
zostaną wprowadzone do systemu ptzezprzedszkole pierwszego wyboru.- 

^

7, Rodzice dziecka, które uczęszczało w roku pop."Ódrri- do-przedsłola, pisemniepotwierdzają wolę o konĘnuowaniu w}cńowania pr".a.rtot".!o w tymprzedszkolu.
8, Dziecko, które uczęszczało w roku poprzednim do ptzedszkola, a jego rodzice nakolejnY rok zdecYdują się na zmianę prŻedszkola, ucŹestnic ry *'r"ńii"ii na takich
^ 99-y9h zasadach jak dziecko zapisywane pierwszy raz.
9, WYniki PostęPowania rekrutacyjnego ,tńis;a rekutacyjna podaje się do publicznej

wiadomości w formie listy kandydatów zakwahhko**yóh i k*ayduto*
niezakwalifikowanych do danego przedszkola.

10,Komisja rekrutacYjnapodaje się .do ,publicznej wiadomości listę kandydatów
PrzYjętYch i kandydatów nie przyjętyci do Miejskiego przedszkola Nr 10. Listazańęra imionai nazwiska kandydatów przyjętyci kŃydatów nie prz}jętych otaznajniższąliczbę punktów, która uprawniia d'i pizyjęcia.

1.

PRZEBIEG REKRUTACJI

§4

Do wniosku rcdzicelprawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczęnia
potwierdzaj ące spełnianie kryteriów.
wypełniony wniosek: podpisują rodzice /prawni opiekunowi e l dziecka,

PodPisY złoŻone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawarĘch
we wniosku ze stanem faktycznym,



J.

4.

sprawdzenie i potwierd,enie zgodności informacji zawaĘch we rłmioskuz informacjami wsYstemie infońatycznym oraz wydanie rodzicom |ot*i.ra""niuprryjęcia wniosku, następuje w przedśzkolu pierwsz.go ńoo-.
postępowanie rekrutacyj ne do przedszkola przeprowadza komisj a rekrutacyjna
powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkóla Nr 10.

D o zadń komisj i rekrutacyjn ej należy :
a).ustalenie wyników postępowania rókrutacyjnego i podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów zakwalifiko**y"i i kanayaatow

b) .ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów prrvjętych
i nieprzyjętych,

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

5, Komisja rekrutaryjna rozpatĄe wniosek o przyjęcie dzięcka do ptzedszkola zgodnez art, l3l (Dz._U. z 2017 r. Poz. 59), i-łryteriami dodatkoivymi-otresronymiW Uchwale Nr 490lXLYl20t7r. Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 matca2jI7r.orazZarządzeniem Nr 9/2021 burmistrza Miasta Jarosławia z dnia19 stYcznia 202Ir. w sPrawie określenia,terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacYjnego orjz postępowania uzupełniającego ło puuti.rny"t pLas"totii oddziałów PrzedszkolnYch w szk9ł,a9! noa.lu*o*y"h prowadzorr}.f plr.z GminęMiejską Jarosław na rok szkolny 2021120Ż2

6, Przewodniczącl komisji rekrutacyjnej moze żądaó od rodzicódprawnych opiekunów
Przedstawienia dokumentów potwierdz ających okoliczności zawartew oŚwiadczeniach. (Przewodniczący wzrlaczateńin przedstawienia dokumentów).7, W PrzYPadku braku potwierdzenia okóliczności zawirtych w oświadczeniu, komisjarekrutacYjna, rozPatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostałoporwler(tzone.

8, W PrzYPadku uzYskania pruęzgrupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim
9tapie postępowania.rekrutacyjnego, następuje losowy wybór kandy"data. 

)

9, Rodzice/Prawni oPiekunowie/ dzieci zakwalifikowanych do ptzyjęcia składają
1::TŁ,|"1wierdzenie woli przyj ęcia dziecka w przedszkol" * ńb.Y* zostŃo
zaKwa]llll(owane.

1 0. Rodzice/prawni opiekunow iel dzieci, które nie zostały przyj ętemogą:o wnioskowaĆ do komisji rekrutacyjnej, o sporrąd""nie uzasadnienia odmowy
PrzYjęcia dziecka do .danego przedszkólu * i.*ińe 7 d"i ;J d"ia podania aopublicznej wiadomości listy dzisciprzyjętychi nieprzyjętych, f

o wnieŚÓ do dYrektoraPrzedszkola odwołanie od,orst 
"ygoięcia 

komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemn.go u"uruŃ.rriu. J ---

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§5

1. o przyjęciu dzieckado przedszkola nie decyduje kolejnośó zg}oszeń.



1)

2)

WYkaz wYmaganYch dokumentów niezbędnych do potwierdzeniaspełnienia kryteriów
dotyczących przyjęć opisanych poniZej :

WielodzietnoŚÓ rodziny kandydata- oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata.
Niepełnosprawność kandydata - orzeczenie o potr7ebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnospriwn"ości lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne , ńzumiiniu przepisów
ustawY z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zairudnianiu
osób niePełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz,2046 ilg4S) - Oryginał, notarialnie
poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z ori.-76o § 1 kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciqg z dokurueątu. :"

Niepełnosprawnośó jednego z rodziców kandydata - j.w
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - j.w
Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka - j.w.
Samotne wYchowanie kandydata w rodzinie - ( prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekĄącY rozwód lub separację lub akl zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wYchowYwaniu dzięcka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jógo
rodzicem) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia ilbo urzędowo poświadńńy
Zqodnie Z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpiŚ lub wyciqg z
dokumentu, oŚwiadczenie składa się pod rygorem odpowiedziafności karnej-za
składanie fałszywych oświadczeń. Skłudajqcy oświadózenie jest obowiqzany do
zawarcia w nim klauzuli następujqcej treści:,, Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałs zyw e g o o świadczenia.''

KandYdaci objęci pieczązastępczą- dokument poświadczający objęcie dzieckapieczą
zastęPczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 20II o wspieraniu rodziny i systemie
pi9czy zastępczej ( D,". U. z ż0I3 r. poz. 135, z 2012 r. §oz. I5l9 oru, żO]ts t. poz.
I54 i 866) - Oryginał, notarialnie poświadczona kopia ilbo urzędowo poświadcŹony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oajX fub wyciqg
z dokumentu.
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4)
5)
6)
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§6

Dane osobowe oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane
nie dłużej niż do końca okresu, w którym dzięcko końysta-z wychowania
przedszkolnego.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych w celach postępowania rekrutacyjnego są
PrzechowYwanę przęz okres roku, chyba żę na rozstrzygnĘcie dyrekto.u pńdrŻkolu
zostńa wniesiona skarga do sądu administracyjnego 

- i postępowanie nie zostało
zakończone prawomocnym wyrokiem.
W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkol a decyĄą dyrektora,
w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiókowych. - - '
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