Harmonogram naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra
w roku szkolnym 2018/2019
W terminie od dnia 26 marca 2018 r. do dnia 06 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00
będzie prowadzona rekrutacja do:
1) oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, przy
ul. Górnej 3;
2) oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach, przy
ul. Żubrzej 5;
3) oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego
w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5;
4) oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci
w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27;
5) oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach, Rzędziny 6.
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uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra, określa zarządzenie
Nr 21/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2018 r.
Harmonogram

czynności

w

postępowaniu

rekrutacyjnym

i

postępowaniu

uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra:
L.p.

1.

2.

Czynności rekrutacyjne
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

od 26.03.2018 r.
do 06.04.2018 r.
do godz. 14:00

od 25.04.2018 r.
do 27.04.2018 r.
do godz. 14:00

do 13.04.2018 r.

do 08.05.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17.04.2018 r.
do godz. 15:00

11.05.2018 r.
do godz. 15:00

do 19.04.2018 r.
do godz. 14:00

do 15.05.2018 r.
do godz. 14:00

23.04.2018 r.
do godz. 15:00

17.05.2018 r.
do godz. 15:00

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa
uchwała Nr XXX/403/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra.
Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu
dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
Kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie gminy
Dobra; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) zamieszkałego na
terenie gminy Dobra samotnie wychowującego dziecko – 2 pkt;
2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w
trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność
gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego
zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub
prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko
– 10 pkt;
3) dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) objęci są pomocą socjalną; kryterium
stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) objętego pomocą socjalną samotnie
wychowującego – 4 pkt;
4) dziecko, którego rodzice (opiekunowi prawni) rozliczają podatek dochodowy od osób
fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako
mieszkańcy gminy Dobra; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego)

rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnego
dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra samotnie
wychowującego dziecko – 5 pkt;
5) dziecko, którego rodzeństwo będzie nadal kontynuować edukację przedszkolną w tej
samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej lub naukę w szkole podstawowej, przy której
funkcjonuje dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 7 pkt;
6) dziecko urodzone w 2012 r. – 50 pkt.
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
należy składać w sekretariacie szkoły w terminie rekrutacji, tj. od dnia 26 marca
2018 r. do dnia 06 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00.
Szczegółowe informacje o prowadzonym naborze do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych uzyskać można w szkołach:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, Bezrzecze, ul. Górna 3, 71-218 Szczecin,
tel. 91 439 17 31;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18, 72-002 Dołuje,
tel. 91 311 88 20;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5,
72-003 Dobra, tel. 91 311 33 92;
4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27,
72-006 Mierzyn, tel. 91 444 06 69;
5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6, 72-003 Dobra,
tel. 91 311 24 39.
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