ZASADY PRZYJĘĆ
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
ORAZ PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MSZCZONÓW

INFORMACJE OGÓLNE
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016 do przedszkola, punktów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych dotyczy dzieci urodzonych w latach 2010 - 2012 oraz dzieci starszych,
którym na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej dyrektor odroczył
spełnianie obowiązku odbycia rocznego wychowania przedszkolnego.
Dzieci urodzone w 2013 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie
tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 roku życia) mogą starać się o zapisanie do
przedszkola, punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola, punktu przedszkolnego
przy szkole podstawowej lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają w tej
placówce, w terminie ustalonym przez dyrektora, deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016.
Zmiana przedszkola, punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej na inne niż to, do którego dziecko dotychczas
uczęszczało wymaga przejścia przez kandydata pełnego postępowania rekrutacyjnego.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej
lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odbywa się na wolne miejsca.
Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), do publicznego przedszkola lub publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze
danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa wyżej, niż
liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania
przedszkolnego, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
Rekrutacja odbywa się na podstawie wniosków składanych przez rodziców.
Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane kopie lub oryginały
dokumentów oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie wybranych kryteriów
rekrutacyjnych.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
(art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty).

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech
wskazanych we wniosku miejsc. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych
placówek według preferencji w porządku od 1 do 3.
Kolejność składanych wniosków nie ma wpływu na kolejność przyjęć dziecka do przedszkola,
punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
przedszkola/szkoły.
Komisja rekrutacyjna weryfikuje złożone wnioski pod względem poprawności i kompletności
oraz przyznaje punkty.
W trakcie postępowania rekrutacyjnego, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
1) zażądać
od
rodziców/prawnych
opiekunów
przedstawienia
dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza
termin przedstawienia wymaganych dokumentów),
2) zwrócić się do Burmistrza Mszczonowa o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach.
Burmistrz, w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach złożonych przez
rodziców/opiekunów prawnych, może skorzystać z informacji, do których ma dostęp
z urzędu lub wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji albo zlecić
przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować złożone oświadczenie.
Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki
postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia
w wyznaczonym terminie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, do którego kandydat
został zakwalifikowany.

Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia
kandydata do danej placówki.
Następnie, komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich
braku.
Listy umieszczane są w siedzibie placówki.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkola na rok szkolny
2015/2016 mają obowiązek zgłoszenia się w wyznaczonym terminie celem podpisania
umowy.
W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to
potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka
z listy przyjętych.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
1) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola, punktu przedszkolnego przy szkole
podstawowej lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
2) w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora
przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
3) złożyć skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora danego
przedszkola/szkoły.
Powyższe zasady rekrutacji stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegających się o przyjęcie do ogólnodostępnego
oddziału w przedszkolu, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu
przedszkolnego przy szkole podstawowej.
Rodzice dziecka ubiegającego się o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego, do wniosku
dołączają aktualną kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Decyzję o przyjęciu
dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego
podejmuje dyrektor szkoły.
Rodzice /prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Mszczonów, mogą ubiegać
się o przyjęcie dzieci do przedszkola, punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Mszczonów po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej - pod warunkiem wolnych miejsc
w przedszkolu, punkcie przedszkolnym przy szkole podstawowej lub oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem
danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

KRYTERIA REKRUTACYJNE
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy o
systemie oświaty brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
L.p.

Kryterium

1.

Wielodzietność
rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność
kandydata.

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium.
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność lub 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata.

3.

4.

5.

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata.

Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata.

Niepełnosprawność
rodzeństwa
kandydata.

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
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata.
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata.
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
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica.

6.

Samotne
wychowywanie
kandydata
w rodzinie.

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.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez rodzica
kandydata.
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).

7.

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą.

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata.

Każde z wymienionych wyżej kryteriów ma jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana
publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami,
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone
przez organ prowadzący w uchwale Nr V/19/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej
poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia
spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2015 r. poz. 1222):

L.p.

Kryteria rekrutacyjne.

1.

Kandydat pięcioletni, kandydat czteroletni oraz kandydat
z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegający się o:
a) przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej/punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej
- mieszkający w miejscowości położonej w obwodzie szkoły
podstawowej, w której znajduje się ten oddział przedszkolny/ punkt
przedszkolny pierwszego wyboru,
lub
b) przyjęcie do przedszkola - mieszkający w miejscowości położonej
w obwodzie szkoły podstawowej znajdującej się najbliżej przedszkola
Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację
w przedszkolu pierwszego wyboru, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej /punkcie przedszkolnym pierwszego wyboru lub
w szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny/
punkt przedszkolny pierwszego wyboru.

2.

Liczba
punktów.
50 pkt.

10 pkt.

Dokumenty
potwierdzające
spełnianie
kryteriów.
Pisemne
oświadczenie
rodzica
(prawnego
opiekuna).

Pisemne
oświadczenie
rodzica
(prawnego
opiekuna).

3.

Kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) pracują/ wykonują
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej/ prowadzą gospodarstwo
rolne/ prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się w
trybie dziennym.

4.

Kandydat, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni
opiekunowie) mieszkają w Gminie Mszczonów i rozliczają podatek
dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie
lub płacą ubezpieczenie w KRUS w Żyrardowie.

5.

Dla
każdego
rodzica
(prawnego
opiekuna)
- 5 pkt.
max 10
pkt
Dla
każdego
rodzica
(prawnego
opiekuna)
- 10 pkt.

Kandydat objęty wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem
kuratorskim.

max 20
pkt
5 pkt.

Pisemne
oświadczenie
rodzica
(prawnego
opiekuna).

Pisemne
oświadczenie
rodzica
(prawnego
opiekuna).

Pisemne
oświadczenie
rodzica
(prawnego
opiekuna).

Szczegółowe zasady przyjmowania do przedszkola, punktów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Mszczonów
oraz zasady rekrutacji na wolne miejsca, a także terminy oraz formularze wymaganych
dokumentów dostępne są w sekretariatach przedszkola/szkół w godzinach urzędowania
oraz na stronach internetowych przedszkola/szkół:
1) Szkoła Podstawowa w Bobrowcach
http://www.serwis.mszczonow.pl/2462,rekrutacja-2015-2016.html
2) Szkoła Podstawowa w Lutkówce
http://www.serwis.mszczonow.pl/2164,rekrutacja-2015-2016.html
3) Szkoła Podstawowa w Piekarach
http://www.serwis.mszczonow.pl/2160,rekrutacja-na-rok-szk-2015-2016.html
4) Szkoła Podstawowa we Wręczy

http://www.serwis.mszczonow.pl/2469,rekrutacja-na-rok-szkolny-2015-2016.html
5) Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie
http://www.serwis.mszczonow.pl/6,szkola-podstawowa-w-mszczonowie.html
6) Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie
http://www.serwis.mszczonow.pl/2455,rekrutacja-2015-2016.html
7) Miejskie przedszkole Nr 1 w Mszczonowie
http://www.serwis.mszczonow.pl/1875,rekrutacja-regulaminy-i-procedury.html

