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                                                                  Rogoźno, dnia 10 marca 2015r. 

 
 

 
 

Szanowni Państwo, 
 
 

dzieci w wieku 5 lat mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie 

 ogłasza nabór dzieci pięcioletnich do oddziałów przedszkolnych  

na rok szkolny 2015/2016. 

Liczba wolnych miejsc: 50 

 

            

Szanowni Państwo, 
 
w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy, jakże ważny etap – 
edukacji przedszkolnej. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której 
chcecie zgłosić swoje dziecko. 
Aby pomóc rozwiać wątpliwości przygotowaliśmy informator, który przybliży 
Państwu zasady i kryteria rekrutacji oraz pomoże wypełnić konieczne 
dokumenty. 
 
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do publicznego przedszkola/oddziałów 
przedszkolnych w szkole przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze 
danej gminy. 
Postępowanie rekrutacyjne: 
● Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek 
    rodziców/prawnych opiekunów. 
● Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać 
    w sekretariacie Szkoły lub pobrać ze strony: www.sp3.rogozno.pl 



 
We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: 
od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej 
(trzecie miejsce). 
Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce 
pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu. 
 
Kryteria naboru na rok szkolny 2015/2016: 
1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty: 
● wielodzietność rodziny kandydata; 
● niepełnosprawność kandydata; 
● niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
● niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
● niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
● samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
● objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Kryteria te mają jednakową wartość - 7 punktów. 
 
2. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych               
w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu 
tego etapu oddziały przedszkolne nadal dysponują wolnymi miejscami 
przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym  brane są  
pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (kryteria mogą mieć 
różną wartość). 
Uchwałą Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2015 r.   
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych            
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno określono 
następujące kryteria samorządowe: 
 
1) dziecko pięcioletnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego 
    przygotowania przedszkolnego - 30 pkt 
2) zatrudnienie obojga rodziców lub zatrudnienie rodzica samotnie 
    wychowującego dziecko - 10 pkt 
3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły  Podstawowej nr 3          
    im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie lub z wnioskiem 
    o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego wpłynął wniosek 
    o przyjęcie rodzeństwa do Szkoły Podstawowej nr 3 im.  
    Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie  - 10 pkt 
4) wskazania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie lub innych 
    instytucji wspomagających rodzinę - 10 pkt. 
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Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów 

zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy 
każdym z kryteriów. Brak dokumentów - załączników do wybranego kryterium 
– eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną. 
 
Rekrutacja uzupełniająca 
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal 
dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych, dyrektor Szkoły 
do końca sierpnia 2015r. przeprowadza postępowanie uzupełniające.                                                              
Wnioski  podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej. 
 

Regulamin  Rekrutacji Dzieci do  Oddziałów Przedszkolnych w Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie na rok 
szkolny 2015/2016 oraz terminy postępowania rekrutacyjnego: 
www.sp3.rogozno.pl 
 
 
 
 
              

                                                              Dyrektor Szkoły 
                                                            Iwona Rzańska 


