
Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
na rok szkolny 2014/2015

Dyrektorzy  publicznych  przedszkoli  określili  kryteria  i  terminy  w  postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015:
1. Dziecko pięcioletnie (ur. 2009r.) oraz sześcioletnie (ur. w II połowie 2008r.) ubiegające się
o przyjęcie do przedszkola położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania – 55
pkt,
2. Dziecko, którego rodzice mieszkają w Gminie Piaseczno i rozliczają podatek dochodowy
od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie – 20 pkt
3. Dziecko, którego rodzice pracują, lub uczą się w trybie dziennym:
a) obydwoje rodzice – 15 pkt
b) jedno z rodziców -10 pkt
4. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w tym przedszkolu – 10 pkt.
Łącznie maksymalna liczba punktów 100.
Niżej wymienione ustawowe kryteria mają jednakową wartość:
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.
Terminy postępowania rekrutacyjnego:
1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 

11-31 marca br. 
(Wzór wniosku w załączeniu)

4-8 sierpnia br. – postępowanie uzupełniające
2.  Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów
niezakwalifikowanych 

22  kwietnia  br.  o  godz.  9.00  i  14  sierpnia  br.  o  godz.9.00  przy  postępowaniu
uzupełniającym

3. Składanie przez rodziców deklaracji potwierdzającej wolę wyboru przedszkola 
22 – 29 kwietnia 2014r i 21 sierpnia 2014r. przy postępowaniu uzupełniającym

4.  Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych  i  kandydatów
nieprzyjętych 

7 maj br. o godz. 9.00 i 22 sierpnia br. o godz. 9.00 przy postępowaniu uzupełniającym
5.  Składanie wniosków o sporządzenie  uzasadnienia  odmowy przyjęcia  do 7 dni  od dnia
podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
6.  Przygotowanie  i  wydanie  uzasadnienia  odmowy  przyjęcia  do  5  dni  od  daty  złożenia
wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
7.  Złożenie  do  dyrektora  odwołania  od  rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej  wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu  odmowy przyjęcia  do 7 dni  od terminu otrzymania  pisemnego
uzasadnienia odmowy przyjęcia 
8.  Rozstrzygnięcie  przez  dyrektora  odwołania  od  rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej
wyrażonego  w pisemnym uzasadnieniu  odmowy przyjęcia  do  7  dni  od  dnia  złożenia  do
dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

W dniach  od  4  marca  do  10  marca  2014  rodzice  składają  deklaracje  o  kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015. 



W przypadku  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  kryteria  i  terminy  rekrutacji  zawarte  są
w     statutach szkół, w związku z tym zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych oraz
tablic informacyjnych publicznych szkół.


