
KruklaŃi ,27 '02.2015 r,

UZGODNIENIE

Zgodnie z art. 6a ust. I i 2 ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2Ol3 r. o zmianie ustawy o

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz' IJ' z2O14r. poz.7)

Dyrektor Zespołu Szkół w Kruklankach - Pan Zenon Buć

Dyrektor SzkoĘ Podstawowej w Boćwince

otaz

wójt Gminy Kruklanki _ Pan Bartłomiej Kłoczko

dokonują następujących uzgodnień dotyczących naboru dzięct do oddziału Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej w Kruklankach i publicznej innej formy wychowania przed,szkolnego w
Boćwince, na rok szkolny 201512016:

1. W zakresie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz

odpowiadającej im liczby puŃtów uzgodniono, co następuje:

1) pozostawanie obojga rodziców, aw przypadku samotnego wychowywania dziecka
pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu, bądŹ prowadzenie przez nich działalności
gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym _ 5 punkĘ,

2) kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu/innej

formy, przez rodzeństwo kandydata - 3 punkty,

3) vczęszczanie rodzęństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły _ 2 punkty.

Za rodziców pracujących uwaŻa się równiez tych rodzicowlrodzica dziecka.
prowadzących/prowadzącęgo gospodarstwo rolne lub działalność rolnicZą, w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 15 listopada 1985 r. o podatku rolnym (Dz. tJ . z 2OI3r. poz. 13 g 1).



Ż. W zakresię termin w postępowania rekrutacyjnego'
terminow p o stęp o wan ia uzup ełni aj ąc e g o vzgo dni o no,

termin w składania dokument w oraz
co następuje:

Lp. Rodzaj czynnoŚci Termin Termin postępowania
uzupełniaj ącego

1 Składanie wniosku wraz z załącznikami
Od 16.03. do
15.04.2015 r.

Od 5"06" 2015 r. do
10.06.Ż015 r.

Ż

Komisja społeczna dokonuje klasyfikacj i zgłoszen Z
uwzględnieniem kryteri w uwzględniaj ących zakres potrzeb o

ktorych mowa w art. 20c ust.2 ustawy o systemie oświaty oraz
kryteriow okreŚlony ch przez organ prowadZąCy

od 16.04.
do 30.04.2015r.

)

Dyrektor informuje Wojta o nieprzyjęciu dziecka do plac wki,
jezeli |iczba dzieci, kt rym gmina ma obowiązek zapewnić
mozliwoŚć korzystania z wychowania przedszkolnego
Zamieszkałych na obszarze gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji
do publicznego oddziału/przedszkola, przewyŻszy liczbę miejSc w
tym oddziale I przedszkolu 

"

do 15.05.2015r.

4
Podanię do publicznej wiadomości listy kandydatow
zakw ali fi ko wanych i nięzakwal i fi kowanych

16 - 20 maja
201 5 r.

Do 30.06.2015 r.

5

Potwierdzenie przez rodzic w (opiekunow prawnych) kandydata
woli przyjęcia do przedszko\aloddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej

od Żl.05. do
31.05.2015 r.

6

W jt jest obowiązany pisemnie wskazac rodzicom inne publiczne
przedszkole albo publiczną inną formę wychowania
pr zedszko ln e go, al bo n i epub liczne przedszko l e, al b o n i epu b liczną
inną formę wychowania przeds zkolnego, ktore mogą przyjąc
dziecko.

do
3l lipca 2015 r.

3. Uzgodnienie niniej sZę Sporządzono w 2 jednobrzmiących
kaŻdej Ze Stroll"

ęgzęmplarzach' po jednym dla

Podpisy:

1" DYREKTOR ZESPOŁIJ sZKoŁ M Y KRIJKLANKI

2" DYREKTOR

w Boćwince

SZKOŁY Fo

LJ

TAWOWEJ


