INFORMACJA WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW W SPRAWIE REKRUTACJI DO
PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko koń czy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Wychowanie przedszkolne w Gminie Stanisławów jest realizowane w
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2013 ) obowiązane są odbyć roczne
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym
w szkole podstawowej.
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2015 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2016 r.) mają prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci, zamieszkałe w Gminie
Stanisławów.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych Zarządzeniem
Wójta Gminy Stanisławów Nr 6/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek
rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
Na pierwszym etapie rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria wynikające z art.
131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe tj:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepelnosprawność kandydata,
3) niepelnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepelnosprawność obojga z rodziców kandydata,
5) niepelnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
Na drugim etapie rekrutacyjnym brane są pod uwagę tzw. kryteria samorządowe
wynikające z uchwały Nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017r.
Do wniosku o przyjęcie dziecka należy dołączyć dokumenty/oświadczenia, potwierdzające
spełnianie kryteriów określonych uchwalą Nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Stanisławów z
dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Stanisławów oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Stanisławów, mogą
ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła
będzie dysponowała wolnymi miejscami.

