.
ZMIANA DO STATUTU
PRZEDSZKOLA NR 1 W CIŚCU

w sprawie realizacji zajęć dodatkowych przyjęta Uchwałą nr 2/2013 w dniu
31.11.2013.r.

1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw („Ustawa przedszkolna”).

§6 pkt 3 przyjmuje brzmienie :
W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Organizację zajęć
dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości
rozwojowych dzieci, ustala dyrektor placówki .
§9 pkt 2 z ramowego rozkładu dnia uchyla się treści dotyczące projektu
„ Równy Start Przedszkolaka”.
Dodaje się treści : Po realizacji podstawy programowej organizowane są zajęcia
dodatkowe w ramach obowiązującej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.
§10 pkt 7 przyjmuje brzmienie : W ramach działalności żywieniowej
przedszkola przewiduje się 2 posiłki dziennie : śniadanie, obiad.
§10 pkt 7 – uchyla się
§11 pkt 7 ust.4 dodaje się : i nauczyciele języków obcych

.
ZMIANA NR 2 DO STATUTU
PRZEDSZKOLA NR 1 W CIŚCU

w sprawie zasad rekrutacji do przedszkola przyjęta Uchwałą nr 3/2014
w dniu 28.02.2014.r.
Na podstawie art. 6 w związku z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia
2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw
w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego na rok 2014-2015,

§16 pkt 7,8,9,10,12,13,14 – uchyla się
§16 pkt 7 przyjmuje brzmienie
1)Do Przedszkola Publicznego nr 1 w Ciścu przyjmuje się kandydatów
zamieszkałych na obszarze gminy Węgierska Górka oraz spełniających
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
2)W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek,
niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie
rekrutacyjne.
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę:
•

Kryteria ustawowe :
Lp

Kryteria

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata.

1

2

Niepełnosprawność kandydata.

1

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

1

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

1

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

1

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

1

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

1

3)W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, przeprowadza się drugi etap postępowania
rekrutacyjnego
Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
kryteria dodatkowe :
Lp
1

2

3

4

Kryteria

Liczba punktów

Dziecko, którego rodzic/rodzice mieszkają
w gminie Węgierska Górka i rozliczają podatek
dochodowy od osób fizycznych stanowiący
dochód gminy

3

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej
podstawy programowej:
- 1godz.- 2 godz.

1

- 3 godz.

2

- 4 godz.- 5 godz.

3

Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą
się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo
rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

3

Dziecko, którego rodzeństwo będzie
kontynuowało w roku szkolnym 2014/2015
edukację przedszkolną w przedszkolu

4

4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne
przedszkole, placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor
przedszkola, przeprowadza postępowanie uzupełniające.
5. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane
postępowanie rekrutacyjne.

§16 pkt 8 przyjmuje brzmienie
Tok postępowania rekrutacyjnego
1) Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola publicznego przeprowadza się
co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w placówce .
2) Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, corocznie składają na kolejny rok
szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym
przedszkolu , w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia
postępowania rekrutacyjnego.
3) W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu,
odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych
rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane przez niego za
istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym
dziecka.
4) Wniosek o przyjęcie do przedszkola, może być złożony do nie więcej niż
trzech wybranych publicznych przedszkoli. We wniosku, o którym mowa
powyżej, określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli,
w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
5) Postępowanie rekrutacyjne do
przedszkola,
przeprowadza komisja
rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
§16 pkt 9 przyjmuje brzmienie
Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2014/2015:
L.p.

Postępowanie rekrutacyjne

Termin

1

składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji
przedszkolnej

do 3 marca2014

2

wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszeń
dzieci do przedszkola

od 3 marca
do 21 marca2014

weryfikacja kart przez dyrektorów przedszkoli

od 21 marca

3

do 25 marca2014

4 pierwsze posiedzenie komisji

od 26 marca
do 04 kwietnia
2014

5 Drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej

od 5 kwietnia
do 11 kwietnia
2014

6

wywieszenie list dzieci przyjętych i
nieprzyjętych do przedszkola
7 procedura odwoławcza

16 kwietnia
2014
do 30 kwietnia
2014

§16 pkt 10 przyjmuje brzmienie
Powołana przez dyrektora Komisja Rekrutacyjna składa się z:
1) przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
2) przedstawiciela Rady Rodziców.

