ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022
1. Nabór prowadzony jest elektronicznie na strony: https://nabor.swiebodzin.eu
2. Do przedszkoli przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świebodzin.
3. W terminie 3 marca 2021 r. do godz. 15.00 rodzice dzieci uczęszczających już do
przedszkola/oddziału przedszkolnego składają elektronicznie na kolejny rok szkolny
(2021/2022) deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym
przedszkolu/oddziale.
4. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się zgodnie z następującymi kryteriami
ustawowymi:
- 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.
Wszystkie kryteria ustawowe są równoważne - każdemu z kryteriów nadano wagę 30 pkt.
5. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych są wymienione w zakładce
„Kryteria" dostępnej na stronie głównej.
6. Dokumenty składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji do placówek
oświatowych Gminy Świebodzin logując się na stronie https://nabor.swiebodzin.eu/
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu, przedszkole lub oddział przedszkolny nadal
dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap naboru, w którym brane są pod
uwagę lokalne kryteria rekrutacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie.
8. Na drugim etapie naboru na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych obowiązywać będą kryteria lokalne:
- korzystanie z pełnej oferty przedszkola – 3 godziny i więcej ponad bezpłatny 5 godzinny czas
pobytu dziecka w przedszkolu,
- korzystanie z usług przedszkola przez rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację
przedszkolną,
- korzystanie z usług przedszkola przez dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym
przygotowaniem przedszkolnym (lub z odroczonym obowiązkiem szkolnym) oraz dziecko
pięcioletnie zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, w granicach którego znajduje się
przedszkole,
- zatrudnienie/studiowanie w trybie dziennym obojga rodziców kandydata lub jednego rodzica
samotnie wychowującego dziecko,
- kandydat - dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w
rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został
zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych,
- oboje rodzice rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie
Świebodzin.

9. W naborze do szkół podstawowych na drugim etapie naboru na wolne miejsca w obowiązywać
będą kryteria lokalne:
- rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza już do danej szkoły podstawowej,
- dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy danej szkole podstawowej.
10. Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce "Kryteria".
11. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie głównej w zakładce
"Harmonogram rekrutacji 2021/2022”.
Informacje w sprawie zasad rekrutacji można uzyskać w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych:
Publiczne Przedszkole nr 1 w Świebodzinie, ul. Kawaleryjska 12 – tel.684750940
Publiczne Przedszkole nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Świebodzinie, ul. Zachodnia 2 –
tel.684750945
Publiczne Przedszkole nr 4 z Grupą Żłobkową w Świebodzinie, ul. Wałowa 20 – tel.684750947
Publiczne Przedszkole nr 5 w Świebodzinie, os. Łużyckie 30 – tel.684769081
Publiczne Przedszkole nr 6 w Świebodzinie, ul. Sulechowska 2 – tel.684750950
Publiczne Przedszkole nr 7 w Świebodzinie, os. Widok 24 – tel.684750953
Publiczne Przedszkole nr 8 Świebodzinie, os. Łużyckie 28 – tel. 684752275
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Świebodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 11
– tel. 684750965
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie, Park Chopina 1 – tel. 684750966
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie, ul. Łużycka 33 – tel. 684750973
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie, os. Łużyckie 28
– tel. 684752275
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie, ul. Zachodnia 74A
– tel. 684750981
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gościkowie 9 – tel. 683811078
oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Świebodzinie tel. 684750926 -928
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej. Wniosek należy złożyć do wybranego przedszkola. Uzasadnienie sporządzane jest w terminie
5 dni roboczych od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny
odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą
kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola lub szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznego
przedszkola lub szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola lub szkoły
przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

