Regulamin rekrutacji dzieci do punktów przedszkolnych prowadzonych przez

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.
Podstawa prawna
o Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.
2156 z późn. zm.);
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z
2010r. Nr 161 poz. 1080).
I.
Postanowienia ogólne
Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:
1. Organizator – Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego
16, 26 - 067 Strawczyn.
2. Rodzic/opiekun prawny - ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka do udziału
w projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji.
4. Uczeń - dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji
zostało zakwalifikowane do punktu przedszkolnego.
II.
Kryteria rekrutacji
1. Do przyjęcia do punktu przedszkolnego uprawnione są dzieci, których rodzice zgłosili
chęć uczęszczania dziecka do punktu przedszkolnego i spełniają następujące warunki:
a) dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Strawczyn,
b) dzieci w wieku od 3 lat.
2. Podstawowa rekrutacja do Punktu Przedszkolnego odbędzie się raz w roku. Dzieci, które
nie zostaną zakwalifikowane utworzą listę rezerwową, z której będą przyjmowane do
punktu przedszkolnego w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc, na podstawie
decyzji przewodniczącego komisji rekrutacyjnej zatwierdzonej przez Dyrektora
Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.
3. Pierwszeństwo przyjęcia będą miały:
a) dzieci aktualnie uczęszczające do danego punktu przedszkolnego,
b) dzieci pięcio- i czteroletnie zamieszkałe na terenie Gminy Strawczyn,
c) dzieci z miejscowości, w której znajduje się punkt przedszkolny lub z danego obwodu
szkolnego (w przypadku punktu przedszkolnego zlokalizowanego w szkole),
d) dzieci znajdujące się w szczególnej sytuacji losowej,
e) dzieci pracowników placówki,
f) dzieci rodziców niepełnosprawnych lub posiadających niepełnosprawne rodzeństwo,
g) dzieci rodziców samotnie je wychowujących,
h) dzieci wychowywane w rodzinach zastępczych,
i) dzieci z rodzin wielodzietnych,
j) dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie pracują w pełnym wymiarze godzin lub
studiują stacjonarnie,
k) dzieci nie zakwalifikowane do innych punktów przedszkolnych,
l) w razie wolnych miejsc do punktu zostaną zakwalifikowane dzieci mieszkające poza
terenem Gminy Strawczyn.
III.
Tok postępowania rekrutacyjnego
1. Przebieg rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego obejmował będzie:
a) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego;

b) przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do punktu przedszkolnego”;
c) posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej;
d) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego;
2. Postępowanie Komisji Kwalifikacyjnej jest jawne.
IV.
Procedura rekrutacji
1. Rekrutacja rozpocznie się od działań informacyjno - promocyjnych w formie ogłoszeń
(papierowych, słownych, informacji na stronach www).
2. Rekrutacja będzie prowadzona w wydziale kultury Samorządowego Centrum Kultury
i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26 - 067 Strawczyn oraz w punktach
przedszkolnych prowadzonych przez organizatora.
3. Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do punktu przedszkolnego składają dokumenty
rekrutacyjne w punkcie przedszkolnym, do którego chcą zrekrutować dziecko.
4. Dokumentem składanym przez rodziców do punktu przedszkolnego jest:
a) Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola,
b) inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb.
5. O przyjęciu dziecka do punktu przedszkolnego decyduje Komisja Kwalifikacyjna
w oparciu o liczbę miejsc.
6. O wynikach rekrutacji rodzice będą powiadamiani telefonicznie, a lista dzieci
zakwalifikowanych do punktu przedszkolnego podana zostanie do wiadomości publicznej
poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej SCKiS oraz w punkcie przedszkolnym.
7. Sporządzona zostanie lista rezerwowa dzieci, które nie zostały przyjęte z braku wolnych
miejsc.
8. Komisja Kwalifikacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia.
V.
Skład komisji kwalifikacyjnej
1. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą:
a) koordynator punktów przedszkolnych SCKiS.
b) nauczyciel(e) – wychowawca(y) punktu przedszkolnego,
c) dyrektor szkoły, w której znajduje się punkt przedszkolny lud dyrektor SCKiS,
d) kierownik referatu oświaty Urzędu Gminy Strawczyn.
2. Przewodniczącym komisji jest:
a) w przypadku punktu zlokalizowanego w szkole – dyrektor szkoły
b) w przypadku odrębnej lokalizacji - koordynator punktów przedszkolnych SCKiS.
VI.
Obowiązki rodziców /opiekunów
1. W przypadku zakwalifikowania się dziecka do punktu przedszkolnego
rodzice/opiekunowie prawni wszystkich zakwalifikowanych dzieci mają obowiązek:
a) podpisać umowę na uczęszczanie dziecka do punktu przedszkolnego,
b) zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i poświadczyć ten fakt w formie
oświadczenia,
c) zapoznać się z treścią Regulaminu punktów przedszkolnych prowadzonych przez
SCKiS w Strawczynie oraz poświadczyć ten fakt w formie oświadczenia.
2. Dodatkowe obowiązki uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych:
a) przestrzeganie regulaminu rekrutacji,
b) stosowanie się do Regulaminu punktów przedszkolnych prowadzonych przez SCKiS w
Strawczynie.
VII. Organizacja pracy punktów przedszkolnych
1. Realizacja zajęć trwa w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w dni pracujące.
3. Przewiduje się dni wolne w okresach świątecznych oraz przerwę wakacyjną.
4. Pomieszczenia dla dzieci wyposażone będą w pomoce dydaktyczne i sprzęt dostosowany
do potrzeb dzieci przedszkolnych.
5. Opiekę na dziećmi będzie sprawować nauczyciel - wychowawca posiadający wymagane
kwalifikacje do wychowania przedszkolnego określone odrębnymi przepisami.
6. W oddziale przedszkolnym będzie realizowana podstawa programowa wychowania
przedszkolnego.
7. Wyżywienie w punktach przedszkolnych w Oblęgorze, Niedźwiedziu, Korczynie i
Strawczynku prowadzone jest w formie cateringu. Wysokość opłat ustalana jest po
rozstrzygnięciu przetargu.
8. Wyżywienie w punktach przedszkolnych w Chełmcach, Strawczynie i Oblęgorku
prowadzone jest przez kuchnie szkolne. Wysokość opłat ustala szkoła.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego regulaminu należy przekazać
Dyrektorowi SCKiS w Strawczynie.
2. SCKiS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje podejmuje
Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Sportu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez czas trwania projektu.
Załączniki:
Karta zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego.

