Rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Hrubieszów
na rok szkolny 2019/2020
Zgodnie z art. art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) – Prawo oświatowe „organ
prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do końca
stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za
poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3.

Informacje ogólne
Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat. Na terenie Gminy Hrubieszów realizowane jest w oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
Dziecko w wieku 6 lat (urodzone w 2013 r.) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub
innej formie wychowania przedszkolnego – art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe. Obowiązek ten
rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dzieci w wieku 3-5 lat (urodzone w latach 2014-2016) mają ustawowe prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego.
Na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko
mieszka odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
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Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie - Terminy
postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego, a także terminy
składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych
form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
Hrubieszów, który stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Hrubieszów z dnia …. stycznia 2019
r.
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe na terenie Gminy Hrubieszów:
•

dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2016-2013), oraz

•

dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub innej formie
wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania
rekrutacyjnego.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/opiekunów
prawnych dziecka.

Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek w szkole/placówce, wypełniają go odręcznie i po
podpisaniu składają w szkole/placówce.
Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawyPrawo oświatowe).
Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na kolejność przyjęć.
Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdej szkole/placówce wskazanej
we wniosku.
W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust.
2 ustawy - Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W sytuacji równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po jego zakończeniu oddział przedszkolny/punkt przedszkolny nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVIII/158/2017
Rady Gminy Hrubieszów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby
punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkoła podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas
pierwszych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Hrubieszów, tj.:
1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej – 5 pkt;
2) kandydaci, których rodzina objęta jest pomocą społeczną i świadczeniami rodzinnymi – 3 pkt;
3) kandydaci do innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych, których
rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole lub kandydaci
mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli
wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej szkoły – 3 pkt;
4) kandydaci obojga rodziców lub rodziców samotnie wychowujących:
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
- prowadzących gospodarstwo rolne,
- prowadzących działalność gospodarczą
– 2 pkt.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości
w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły/ przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do
przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie
woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą wnioskować do komisji
rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie
7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Mogą również
wnieść do dyrektora szkoły/przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w
terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do
sądu administracyjnego.
Druki deklaracji oraz wniosków będą dostępne w szkole/placówce, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Hrubieszów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach i placówkach:
Numery telefonów do szkół i placówek:
1. Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie i Punkt Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Czerniczynie – tel. 84-697-32-04.
2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem i Punkt Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Husynnem – tel. 84-695-17-68.
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mienianach – tel. 84-691-10-02.
4. Zamiejscowy Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mienianach z siedzibą w Cichobórzu
– tel. 84-691-10-02.
5. Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach i Punkt Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Moniatyczach – tel. 84-691-80-34.
6. Szkoła Podstawowa im. 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Stefankowicach – tel. 84-691-82-02.
7. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu – tel. 84-691-12-12.

Do pobrania:
•

Uchwała Nr XXVIII/158/2017 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkoła
podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych
w szkołach podstawowych na terenie Gminy Hrubieszów.
https://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Uchwala_Nr-XXVIII-158-2017.pdf

•

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie
terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów
składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych
innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku
szkolnym 2019/2020.

