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REGULAMIN REKRUTACJI
Niniejszy regulamin określa zasady naboru dzieci na rok szkolny 2020/2021 do Punktu Przedszkolnego
w Lipowinie, utworzonego w ramach projektu „Beztroskie przedszkolaki - Punkt Przedszkolny w Lipowinie”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
I. Przebieg rekrutacji obejmuje:
1. Określenie liczby wolnych miejsc w punkcie przedszkolnym.
2. Rozpowszechnienie informacji o prowadzonej rekrutacji.
3. Zorganizowanie spotkania informacyjnego dla rodziców.
4. Analizę kart zgłoszeniowych i ogłoszenie list dzieci przyjętych oraz list rezerwowych.
II. Zasady postępowania rekrutacyjnego
1. Organ prowadzący ogłasza rekrutację w następujących formach:
a) poprzez zaproszenia wysyłane przez Partnera (Gminę) do rodziców
b) na stronie internetowej www.tpdelblag.ehost.pl
c) w siedzibie punktu przedszkolnego
2. Podczas rekrutacji obowiązują następujące kryteria formalne:
a) wiek dziecka w chwili przystąpienia do projektu – do punktu przedszkolnego przyjmowane będą dzieci
3- i 4-letnie, tj. na rok szkolny 2020/2021 dzieci urodzone w latach 2017 i 2016.
W przypadku pozostania wolnych miejsc po przyjęciu 3- i 4-latków, dopuszcza się przyjęcie dzieci, które
ukończyły 2,5 roku (rocznik 2018).
b) miejsce zamieszkania – Gmina Braniewo, miejscowości: Bemowizna, Brzeszczyny, Goleszewo, Grodzie,
Gronówko, Grzechotki, Grzędowo, Jarocin, Kiersy, Krasnolipie, Krzewno, Lipowina, Maciejewo,
Marcinkowo, Mikołajewo, Pęciszewo, Sarniki, Strubiny, Szyleny, Szyleny Kolonia, Szyleny Osada, Rydzówka,
Wilki, Wola Lipowska, Zakrzewiec, Żelazna Góra,. W przypadku pozostania wolnych miejsc po przyjęciu 3- i
4-latków, dopuszcza się możliwość przyjęcia dzieci z innych miejscowości w Gminie Braniewo – po
uzyskaniu akceptacji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014/2020.
c) złożenie kompletu dokumentów (karta zgłoszeniowa, oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów
preferencyjnych).
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3. Zgłoszenia dzieci, które spełnią kryteria formalne, oceniane będą punktowo na podstawie oświadczeń
rodziców zawartych w karcie rekrutacyjnej - z zastosowaniem następujących kryteriów (w tym kryteriów
określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty):

a) wiek dziecka:



dziecko 4-letnie (2016) – 3 punkty
dziecko 3-letnie (2017) – 0 punktów

b) dochód przypadający na 1 osobę w rodzinie kandydata, ustalony zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:




do 674 zł netto na osobę – 2 punkty
od 674,01 zł do 1000 zł netto na osobę – 1 punkt
powyżej 1000 zł netto na osobę – 0 punktów

c) niepełnosprawność kandydata (dziecko niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
lub stopniu niepełnosprawności) – 1 punkt
d) rodzina niepełna, tj. samotne wychowanie kandydata w rodzinie (dziecko 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
rodzicem) – 1 punkt
e) niepełnosprawność jednego z rodziców / opiekunów kandydata (dziecko osoby posiadającej orzeczenie
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub równoważne) – 1 punkt
f) niepełnosprawność obojga rodziców / opiekunów kandydata – 1 punkt
g) wielodzietność rodziny kandydata (dziecko wychowujące się w rodzinie wielodzietnej, w której
wychowuje się co najmniej troje dzieci w wielu przedszkolnym lub szkolnym, tj. do ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej dla młodzieży) – 1 punkt
h) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dziecko wychowujące się w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub innej instytucjonalnej formie pieczy zastępczej)
– 1 punkt.
4. Organ prowadzący zapewni chłopcom i dziewczynkom równościowy dostęp do punktu przedszkolnego.
5. Dopuszcza się możliwość zakwalifikowania dzieci niepełnosprawnych.
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6. Do punktu przedszkolnego przyjęte zostaną dzieci, które zdobędą największą ilość punktów.
7. Jeżeli liczba zgłoszeń będzie równa lub mniejsza niż liczba wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna, złożona
z co najmniej 2 osób, zakwalifikuje wszystkich kandydatów spełniających kryteria formalne. Kryteria
preferencyjne w takim wypadku nie będą stosowane.
8. Jeśli liczba zgłoszeń przewyższy liczbę wolnych miejsc, a kryteria preferencyjne okażą się
niewystarczające do ustalenia grupy dzieci przyjętych, komisja rekrutacyjna ustali kolejne kryterium,
o którym powiadomi rodziców / opiekunów w formie telefonicznej i poprosi o złożenie stosownych
oświadczeń.
9. Po zakończeniu rekrutacji, komisja rekrutacyjna sporządzi listę dzieci przyjętych i listę rezerwową.
Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego udzielana będzie telefonicznie – począwszy od
terminu ogłoszenia wyników określonego w ogłoszeniu o rekrutacji.
10. Od decyzji komisji rekrutacyjnej rodzice mogą odwoływać się pisemnie do organu prowadzącego
placówkę w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników. Organ prowadzący, po rozpatrzeniu odwołania,
bezzwłocznie powiadamia rodziców o decyzji.
11. Po ogłoszeniu wyników naboru, rodzice / opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do projektu są
zobowiązani do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego.
Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.
12. W przypadku posiadania wolnych miejsc w punkcie przedszkolnym po zakończeniu postępowania
rekrutacyjnego na dany rok szkolny, dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji dodatkowej /
uzupełniającej – w trakcie trwania roku szkolnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.12.2020 r.

