UWAGA!!!
Dyrektor Publicznego Przedszkola ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny
2016/2017 prowadzony w terminie od 01 do 11 marca 2016 r.
WARUNKI KWALIFIKACJI:
Do przedszkola przyjmowane są dzieci 4 , 3 i w wyjątkowych sytuacjach 2,5 letnie
( urodzone w latach 2012 i 2013 oraz w miesiącach od I do VI 2014 r. )
Wstępnym warunkiem zakwalifikowania się na listę kandydatów do Publicznego Przedszkola jest kompletne
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go wraz z kompletem wymaganych zaświadczeń
bezpośrednio w Sekretariacie Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum, I piętro pok. 38 w godz. od 8.00 do 15.00
w wyżej wymienionym terminie.
Informujemy, że na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY GMINY JEŻOWE
z dnia 30.01.2015 r. zmieniają się kryteria przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla, których organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe.
DOKUMENTY WYMAGANE I PUNKTOWANE W PROCESIE REKRUTACJI:
Formularz zgłoszeniowy – kompletnie wypełniony.
Zaświadczenie o zatrudnieniu, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w
systemie dziennym. ( Załącznik nr 1 ).
Zaświadczenie, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola.
Zaświadczenie, że dziecko uczęszczało do tutejszego przedszkola w roku ubiegłym i będzie
kontynuowało uczęszczanie do tego przedszkola
Oświadczenie o czasie pobytu dziecka w przedszkolu zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
( dodatkowe punkty dla dzieci zapisane na czas pobytu powyżej 8 godzin )
Oświadczenie rodzica o wysokości dochodu na osobę w rodzinie / nie wymaga się zaświadczeń od
pracodawcy / ( Załącznik nr 2 )
Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły.
( Załącznik nr 3 )
Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub
sprawującej opiekę ( Załącznik nr 4 )
Kryteria rekrutacyjne wraz z liczbą punktów:
1. zatrudnienie rodziców lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym – 4 pkt.
2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 pkt.
3. deklaracja korzystania przez dziecko z opieki przedszkolnej powyżej 8 godzin dziennie – 2 pkt.
4. dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający kwoty 504 zł – 1 pkt.
5. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły – 1 pkt.
6. uczęszczanie do tego przedszkola rodzeństwa kandydata – 1 pkt.
Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej szkoły www.zsjc.net.pl
lub w sekretariacie szkoły.

UWAGA !!!

BARDZO WAŻNE!!!

Dzieci uczęszczające do Przedszkola w bieżącym roku szkolnym tj. 2015/2016 nie kwalifikują się
obligatoryjnie na rok następny, lecz ich rodzice są zobowiązani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego
i na ogólnych zasadach biorą udział w rekrutacji na rok 2016/2017.
Dzieci, które w roku 2016 kończą 5 lat, (urodzone w 2011 r.)
Zapisywane są do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej.
Zapisu do oddziału przedszkolnego należy dokonać w sekretariacie Zespołu Szkół
do 30 marca 2016 r.!

