
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 

w Szkole Podstawowej w Gąsocinie w roku szkolnym 2017-18 

 

Zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 

59):Zarządzenia nr 7/2017 Wójta Gminy Sońsk w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wraz z liczbą punktów  

w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sońsk 

 

 …Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne                      

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie 

wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do spełniania tego obowiązku jest zadaniem 

własnym gminy…. 

 

      Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci w wieku   

6   lat  oraz te dzieci,  które kontynuują edukację  przedszkolną w dotychczasowym  oddziale 

przedszkolnym. 

 W miarę wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci w wieku 5 lat oraz dzieci sześcioletnie 

zamieszkałe poza obwodem szkoły. 

Termin rekrutacji do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej –  od 10 do 31 marca  

2017 r. 

Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym oddziale przedszkolnym 

nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają jedynie Deklarację o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego (druk w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły  

spgasocin.edupage.org) , w terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, czyli 

do 9 marca 2017 r. 

Rodzice pozostałych  dzieci  mogą zgłosić dziecko  w terminie  do 31 marca 2017 r. na druku 

dostępnym w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły spgasocin.edupage.org – 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. Zgłoszenia podlegają rekrutacji. 

Rodzice dzieci  zamieszkałych poza obwodem szkoły, mogą składać wnioski o przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego do 31 marca 2017 roku. Druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na 

stronie internetowej szkoły  spgasocin.edupage.org – Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału 

przedszkolnego. Zgłoszenia podlegają rekrutacji. 

      Kandydaci zamieszkali poza gminą Sońsk  mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego     

w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego będą wolne 

miejsca w oddziale przedszkolnym.  

       Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny w szkole 

podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie 

uzupełniające, które powinno być zakończone do 31 sierpnia 2017 r. 

W załączeniu: 

 Harmonogram rekrutacji do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/18 

 Kryteria rekrutacji ... 



 


