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REGULAM!N REKRUTACJl DzlEcl
DO SAMORZĄDOW EG O P RZE DSZKO LA W KO MAROW! E_OSADZaE Z Sl E DZl BĄ

W zUBoWlcAcH NA RoK szKoLNY 2o'7l2o1.8

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U z2OL6 r. poz. 1943 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 201-6 roku - Prawo oświatowe ( Dz. U z2O17 r. poz.59}.

3. Statut Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach.

4. Uchwałt Nr XXVI/185/17 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie

określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komarów-Osada.

Wstęp

Samorządowe Przedszkole w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostało utworzone
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20L4-2020,
Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie t2.7 Edukacja przedszkolna.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie

umowy zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Komarów-osada.

L Realizatorem projektu jest Gmina Komarów-Osada, ul. Rynek15,22-435 Komarów-Osada.

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2017r. do 31,.07,2OL8r.

3. Biuro projektu mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15,

22Ą35 Komarów-Osada.

4. Miejscem realizacji projektu będzie: Samorządowe Przedszkole w Komarowie-Osadzie
z siedzibą w Zubowicach, Zubowice 19,22-435 Komarów-Osada.

5. Przedszkole dysponuje 20 miejscami dla dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących Gminę
Komarów-Osada.

5. Zajęcia przedszkolne będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 17:00.

7. W przedszkolach realizowane będą zajęcia dodatkowe: logopedyczne, gimnastyka

korekcyjna, zajęcia socjotera peutyczne.

8. Rodzic/opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego do przedszkola w ramach projektu ponosi
jedynie opłatę za wyżywienie dziecka.

9.



Rozdział I

Postanowienia ogólne

§r
1. Regulamin rekrutacji do Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą

w Zubowicach, zwany dalej ,,Regulaminem", określa ogólne zasady przyjmowania

kandydatów do przedszkola, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj

dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień
i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.

2, Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

W tym przypadku decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor
przedszkola.

3. Formularze rekrutacyjne zgłoszenia dziecka do przedszkola tj. Wniosek o przyjęcie dziecka

do Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach wraz

z załącznikami składa się w siedzibie Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15,

22 - 435 Komarów - Osada,

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powołana plzez Wójta

Gminy Komarów-Osada. Nabór prowadzony jest w oparciu o zasadę powszechnej

dostępnoŚci.

5. Cały proces rekrutacji zakłada otwartość na politykę równych szans, wtym zwłaszcza wobec
osób z niepełnosprawnością.

6. lleRroć w regulaminie jest mowa o:

1) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Komarów-Osada,

2) przedszkole - należy rozumieć Samorządowe Przedszkole w Komarowie-Osadzie

z siedzibą w Zubowicach,

3) dyrektorze-należy rozumieć Dyrektora Samorządowego Przedszkola
w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach,

4) Komisji Rekrutacyjnej - należy rozumieć komisję powołaną przez Wójta Gminy Komarów-

Osada w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,

5) kryteriach - należy przez to rozumieć kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia

14 grudnia 2O16 r, - Prawo oświatowe ( tj. Dz. U z2OL7r. poz. 59) oraz kryteria określone
dla drugiego etapu postępowania rekrutaryjnego zgodnie z Uchwałą Nr XXV|/785/17
Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 31 marca 20].7 roku w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komarów-Osada,

5) rodzicach - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów i rodziców
zastępczych,

7) liście przyjętych - należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali
zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną,

8) liście nieprzyjętych - należy przez to rozumieć listę dzieci niezakwalifikowanych

do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu

otrzymania niższej liczby punktów, niż wartość kwalifikująca do przyjęcia,

9) liście rezerwowej - należy przez to rozumieć listę dzieci niezakwalifikowanych

do przyjęcia z powodu braku miejsc,

1-0) wielodzietność rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej

dzieci,



11) samotnym wychowywaniu dziecka - należy przez to rozumieć, że dziecko jest

wychowywane przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicami.

Rozdział l!

Zasady postępowania rekrutacyjnego

§3
t, Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę

powszechnej dostępności.

2. Do przedszkola w roku szkolnym 2OL7/2018 przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat.

3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola prowadzi się co roku na każdy kolejny rok szkolny
na wolne miejsca.

4. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie formularza rekrutacyjnego
tj. Wniosku o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie
z siedzibą w Zubowicach wraz z załącznikami, który można pobrać ze strony internetowej

Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie www.komarow.pl lub bezpośrednio w siedzibie
Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15,22-435 Komarów-Osada od dnia

02 sierpnia 2017 roku.

5. Formularze rekrutacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie,
ullRynek 15,22-435 Komarów-Osada do dnia 18 s|erpnia 2017 roku.

5. Złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna Wniosku o przyjęcie dziecka do Samorządowego
Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach, jest równoznaczne
z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich
przestrzegania.

7. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, złożone po terminie nie będą
rozpatryWane.

8. Potwierdzeniem uczęszczania dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy na korzystanie
ze świadczeń przedszkola w terminie podanym przez dyrektora placówki. Niepodpisanie
umowy w podanym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z przedszkola.

9. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu,
jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, spełniająca warunki do wzięcia
udziału w projekcie, o ile rodzice po otrzymaniu informacji potwierdzą chęć uczęszczania

dziecka do przedszkola.

§4
Kryteria przyjęć do przedszkola

1-. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Komarów-Osada.

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania w Gminie
Komarów-Osada, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu bierze się pod uwagę łącznie
następujące kfieria:

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.

Kryteria te mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania w kolejności
od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość - 10.

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

rekrutaryjnego lub jeźeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone
Uchwałą Nr XXV|/185/17 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komarów-Osada:

W celu potwierdzenia spełniania kfieriów rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenia
dołączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola.

3. W przypadku większej liczby chętnych z taką samą liczbą punktów niż wolnych miejsc

w przedszkolu odbędzie się losowanie w obecności rodziców.

§5
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

L. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest złożenie wniosku
o przyjęcie wraz z wymaganym i załącznikami.

2. Do wniosku dołącza się dokumenty:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2| 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

Lp. Kryterium Liczba punktów
1, Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują/studiują w

trybie dziennym/prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działa l ność gospoda rczą

10

2, Rodzice/opiekunowie prawni kandydata korzystali w okresie ostatnich
12 qiesięcy ze świadczeń pomocy społecznej z uwagi na trudną
sytuację rodzinną

6

3. Przynajmniej jeden z rodzicowfprawnych opiekunów kandydata jest
zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna

5

4, Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub danej szkoły, w
której funkcjon uje oddział przedszkolny

4

5. Rodzina objęta jest nadzorem kuratorskim 9
6. Rodzic/opiekun prawny kandydata samotnie wychowujący dziecko

pozostaje W zatrudnieniu, prowadzi gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą, albo pobiera naukę w systemie
dziennym

8



27 sierpnia L997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych ( Dz. U. z2O16 r,, poż.2O46 z późn, zm.),

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia

9 czerwca 2O1L r, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. z 20L7r. poz. 697

zpóźn. zm,|,

5) oświadczenie o miejscu zamieszkania,

6) oświadczenie potwierdzające naukę w trybie dziennym,

7) oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności
gospodarczej,

8) oświadczenie o zatrudnieniu,

9) oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z uwagi na trudną sytuację
rodzinną,

10) oświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy w przypadku osoby bezrobotnej,

11) oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim,

3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej

treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
4. Wnioski o przyjęcie do przedszkola oraz wzory dokumentów są do pobrania na stronie

intbrnetowej Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie www.komarow.pl lub w siedzibie Urzędu

Gminy w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15,2ż-435 Komarów-Osada.

5. W przypadku nie złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja

rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia da nego kryteri um.

§0
Postępowanie uzupełniające

1,, Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje
wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy

się 30 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadza

się rekrutację. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.

Rozdział lll
§7

Przebieg postępowania rekrutacyj nego
1". Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta

Gminy Komarów-Osada. Wójt wyznacza przewodniczącego komisji.

2, Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz zzałącznikami,
2| ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

3) podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, informacji
o liczbie wolnych miejsc. Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci

uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Listy te podaje się do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Samorządowego Przedszkola

w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach do dnia 25 sierpnia 2017 roku.

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.



Rozdział lV
procedura odwoławcza

§8
W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandYdatów niePrzYjętych, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do Komisji
RekrutacYjnej z PisemnYm wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
do samorządowego przedszkola w komarowie-osadzie z siedzibą w zubowicach.
Uzasadnienie sPorządza Komisja Rekrutaryjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.
Rodzic/prawny opiekun kandydata, w terminie 7
wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie
Obowiązuje forma pisemna.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzysnięcie dyrektora służy skarga do sadu administracyjnego.

Rozdział V
Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§9
L, ZmianY do regulaminu wProwadza się na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.2, Liczba miejsc w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-osadzie z siedzibą w Zubowicach

w roku szkolnym 20t7 /2OL8 wynosi 20.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01sierpnia 2017 roku.

Załączniki do regu la m i n u :

1) Wniosek o PrzYjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Komarowie-osadzie
z siedzibą w Zubowicach na rok szkolny 2Ot7 /2at8.

2') Wzór oświadczenia.
3) Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.
5) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
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2.

3.

4.

5.

dni od dnia otrzymania uzasadnienia może
od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.


