Szanowni Rodzice, 
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 08 marca 2021 r. Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z harmonogram rekrutacji wynikającym z Uchwały                     nr XXXIV/361/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018 roku. 
Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których Gmina Wielka Wieś jest organem prowadzącym:
Lp. 

Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1.
Składanie przez rodziców deklaracji 
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.
od dnia 1 marca do dnia 8 marca 2021 roku
nie dotyczy
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
2.
Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w publicznej szkole podstawowej lub do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od dnia 8 marca do dnia 23 marca 2021 roku
od dnia 4 maja do dnia 
14 maja 2021 roku
3.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dołączonych do nich dokumentów.
do 6 kwietnia 
2021 roku
do 20 maja 
2021 roku
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .
dnia 7 kwietnia 
2021 roku 
godz. 15⁰⁰
dnia 21 maja 
2021 roku 
godz. 15⁰⁰
5.
W przypadku rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, podpisywanie przez rodziców kandydata oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepodpisanie oświadczenia 
w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją 
z miejsca w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole.
od dnia 8 kwietnia do dnia 14 kwietnia 
2021 roku
od dnia 24 maja 
do dnia 27 maja 
2021 roku
6.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły).
dnia 15 kwietnia 
2021 roku 
godz. 15⁰⁰
dnia 28 maja 
2021 roku 
godz. 15⁰⁰

Procedura odwoławcza
7.
1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 
2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata  z wnioskiem,  o którym mowa w pkt. 1 sporządza się  uzasadnienie. 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.







Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Wielka Wieś.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe, mające jednakową wartość:
	wielodzietność rodziny kandydata,

niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.


Lp.
Nazwa kryterium
Dokument określający spełnienie kryterium
Liczba punktów
1.
Zadeklarowany przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata czas korzystania z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej).
oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów kandydata o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
1 punkt za każdą
deklarowaną godzinę powyżej podstawy programowej -
maksymalnie 5 punktów,
2.
Zatrudnienie obojga rodziców (opiekunów prawnych), prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub rolniczej albo pobieranie przez nich nauki w trybie dziennym.
oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu lub oświadczenie o:
pobieraniu nauki w systemie dziennym lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
20 punktów,
3.
Rodzeństwo dziecka, które kontynuować będzie edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.
oświadczenie o korzystaniu przez rodzeństwo kandydata z danego przedszkola, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
7 punktów,
4.
Rodzeństwo dziecka, które już uczęszcza do oddziału przedszkolnego lub szkoły na terenie Gminy Wielka Wieś.
oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do danej szkoły podstawowej, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
10 punktów.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

