ZARZĄDZENIE NR 2/2015
z dnia 09 marca 2015 roku
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego,
składania dokumentów oraz trybu rozpatrywania wniosków
Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) ustalam:
1. terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Hucie Mińskiej z/s
w Cielechowiźnie

Lp.
1
2
3
4

Rodzaj czynności
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola. (Podpisanie umów na
świadczenie usług przez oddziały przedszkolne)
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych oraz ilości wolnych miejsc do postępowania
uzupełniającego.

Termin
09 -31 marca 2015 r.
10 kwietnia 2015 r.
do godz. 10.00
10-24 kwietnia 2015 r.
do godz. 15.00
25 kwietnia 2015 r.
do godz. 10.00

2. O kolejności przyjęć do oddziałów przedszkolnych decydować będzie suma punktów uzyskana w trakcie
weryfikacji kryteriów ustawowych i ustalonych w uchwale Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr V/34/15 z dnia
19.02.2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki.

Kryteria ustawowe
dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej
dziecko jest niepełnosprawne
jeden z rodziców dziecka jest niepełnosprawny
oboje rodzice dziecka są niepełnosprawni
rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne
dziecko jest samotnie wychowywane w rodzinie
dziecko jest objęte pieczą zastępczą
Kryteria organu prowadzącego
dziecko w roku szkolnym 2015/2016 podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego
deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi powyżej 8 godzin
do przedszkola uczęszcza rodzeństwo dziecka
oboje rodzice (opiekunowie prawni) / rodzic samotnie wychowujący dziecko posiadają
zatrudnienie albo prowadzą własną działalność lub gospodarstwo rolne lub studiują lub
uczą się w systemie dziennym.
bliskość miejsca zamieszkania

20 pkt.
20 pkt.
20 pkt.
20 pkt.
20 pkt.
20 pkt.
20 pkt.
20 pkt.
10 pkt.
2 pkt.
1 pkt.
1 pkt.

1 pkt.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2015/2016

Dyrektor Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej
Piotr Matzanke

