
Rekrutacja dzieci do przedszkola  i oddziału przedszkolnego przy szkole 

podstawowej na rok szkolny 2014/2015: 

Rodzice ubiegający się o przyjęcie  dziecka do  przedszkola miejskiego i oddziału przedszkolnego przy 

szkole podstawowej  obowiązani są złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Zalewie w wyznaczonym 

terminie prawidłowo wypełnioną kartę  zgłoszenia dziecka . 

Dzieci  urodzone w okresie od 01.07.2008r. do 31.12.2008r. oraz  w 2009r. zamieszkałe w 

obwodzie szkoły podstawowej tj. w Zalewie przyjmowane będą do przedszkola i oddziału 

przedszkolnego przy szkole podstawowej „z urzędu” na podstawie zgłoszenia rodziców. 

*      W przypadku dzieci urodzonych  w okresie od 01.07.2008r. do 31.12.2008r. oraz  w 2009r 

zamieszkałych w miejscowościach  w Gminie Zalewo, nie należących do obwodu  szkoły podstawowej 

będzie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne w przypadku wolnych miejsc w grupie wiekowej.  

Dla dzieci urodzonych w 2010r. i 2011r. zamieszkałych w Gminie Zalewo będzie przeprowadzone 

postępowanie rekrutacyjne.  

Kryteria rekrutacji:  

1. Dzieci zamieszkałe w Gminie Zalewo z rodzin  wielodzietnych i zastępczych;  

2. Dzieci zamieszkałe w Gminie Zalewo niepełnosprawne lub   rodziców  

     niepełnosprawnych;  

3. Dzieci zamieszkałe w Gminie Zalewo, których  matka  lub  ojciec  samotnie je  wychowuje;  

4. Dzieci zamieszkałe w Gminie Zalewo, których  oboje  rodzice pracują i  nie mogą  

     zapewnić   dziecku opieki;  

5. Dzieci, których jeden z rodziców lub oboje rodzice nie pracują zawodowo.  

Harmonogram  rekrutacji : 

1) Od 15 marca 2014r.   do 15 kwietnia 2014r.  – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia   

                                                                              dziecka do   przedszkola i oddziału przedszkolnego przy  

                                                                              szkole podstawowej; 

2) Od 16 kwietnia 2014r.  do 23 kwietnia  2014r.    – rozpatrzenie kart zgłoszeniowych przez  

                                                                                            komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora  

3) Do  30 kwietnia  2014r.   –wywieszenie imiennych list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do  

                                                           przedszkola w roku szkolnym. 

 

Dzieci urodzone  w  2010r. i 2011r  nieprzyjęte do przedszkola zostaną ujęte na liście rezerwowej 

według w/w kryteriów. 

Uwaga!   Regulamin rekrutacji  i formularze kart zgłoszeniowych do przedszkola i oddziału  

                   przedszkolnego  przy szkole podstawowej  dostępne są na stronie internetowej  

                   Zespołu Szkół w Zalewie :  zszalewo.edupage.org  lub w sekretariacie szkoły.  


