Szanowni Państwo,
W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, przygotowaliśmy dla Państwa ankietę
i chcemy poznać Państwa opinię. Jej celem jest opracowanie zobiektywizowanych kryteriów
przyjmowania dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych
prowadzonych przez gminę Polkowice.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła w zasadach rekrutacji do przedszkoli
tzw. kryteria ustawowe, które zostaną ujęte w kryteriach rekrutacyjnych, takie jak:
wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, rodziców lub rodzeństwa, samotne
wychowywanie, objęcie dziecka pieczą zastępczą.
Jednocześnie ustawa dała również samorządom możliwość ustalenia sześciu własnych
kryteriów tzw. lokalnych, uwzględniających potrzeby dziecka i jego rodziny oraz lokalne
potrzeby społeczne.
Chcemy wspólnie z mieszkańcami gminy Polkowice stworzyć katalog sześciu kryteriów, który
możliwie jak najlepiej spełni oczekiwania społeczne.
Z niżej podanej listy kryteriów prosimy wybrać 6 najważniejszych zdaniem Państwa
kryteriów (ewentualnie 5) i proszę wskazać dodatkowe kryterium w punkcie 16.
Proszę X
Lp.
Kryterium
wstawić przy
wybranym
kryterium
1.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym,
prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
– z udokumentowanym zatrudnieniem

2.

Zadeklarowanie przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata
korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego
nauczania, opieki i wychowania i posiłków (po czasie realizacji podstawy
programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie

3.

Zadeklarowanie przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata
korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego
nauczania, opieki i wychowania i posiłków (po czasie realizacji podstawy
programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie

4.

Dziecko z rodziny korzystającej z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,
objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

5.

Dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka

6.

Dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) rozliczają podatek
dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Polkowicach

7.

Dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) pracują w systemie

zmianowym, co powoduje odbiór dziecka przez najbliższą rodzinę
mieszkającą w pobliżu przedszkola
8.

Dziecko, którego co najmniej jeden rodzic (prawny opiekun) pracuje
– bez udokumentowanego zatrudnienia

9.

Dziecko, którego co najmniej jeden rodzic (prawny opiekun) pracuje
– z udokumentowanym zatrudnieniem

10. Dziecko,

którego

rodzeństwo

będzie

kontynuowało

edukację

przedszkolną lub którego rodzeństwo uczęszczało do przedszkola
11. Dziecko, które wcześniej nie uczęszczało do żłobka
12. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne
w przedszkolu
13. Dziecko, które wraz z rodzeństwem uczestniczy w rekrutacji do
przedszkola
14. Miejsce pracy rodzica mieści się w okolicy przedszkola
15. Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub
żłobka
16. Inne:

Czekamy na Państwa opinie i zapraszamy do wypełnienia ankiety lub zgłaszania propozycji
i ewentualnych uwag na adresy: os@ug.pokowice.pl, ademianowska@ug.polkowice.pl lub
do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UG Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 3,
tel. 76 8474141 do dnia 12.01.2015 r.

