Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Nysa na rok szkolny 2019/2020.
Dla przedszkolaków przygotowano miejsca w przedszkolach: P1, P5, P6, P8, P9, P10, P12 (w
oddziałach w Nysie, Kępnicy i Hajdukach) i P14 (w oddziałach w Nysie oraz
w Rusocinie). Na chętnych czekają również całodzienne przedszkola w zespołach szkolno –
przedszkolnych w Białej Nyskiej, Goświnowicach (w oddziałach w Goświnowicach
i Radzikowicach), Kopernikach oraz w Niwnicy. Uruchomione będą również oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie w budynku przy ul. Gierczak oraz w Zespole Szkół Sportowych
w Nysie w budynku przy alei Wojska Polskiego.
Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola oraz danego oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nysa składali na kolejny rok szkolny deklarację o
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w
terminie do 21 lutego 2019 r. Deklaracja kontynuacji skutkuje tym, że dziecko nie może uczestniczyć
w naborze na rok szkolny 2019/2020 (ma zarezerwowane miejsce w przedszkolu/oddziale
przedszkolnym, do którego uczęszcza).
Dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do publicznych przedszkoli określone są w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
Są to: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa, samotne
wychowywanie dziecka, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustalone przez gminę. Punkty
w postępowaniu rekrutacyjnym naliczane są w przypadku, gdy rodzice są zatrudnieni w pełnym
wymiarze czasu pracy, prowadzą własną firmę, gospodarstwo rolne, studiują lub uczą się
w trybie dziennym; rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację w danej placówce lub uczestniczy w
postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola; rodzice wybrali przedszkole najbliższe
miejsca zamieszkania lub pracy rodziców; rodzice dziecka rozliczyli się za rok 2018 w Urzędzie
Skarbowym w Nysie; dziecko jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem
asystenta
rodziny.
Dodatkowe
punkty
otrzyma
również
dziecko,
które
w poprzednim roku uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola
wskazanego we wniosku jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte do
przedszkola, a także (w przypadku oddziałów przedszkolnych w szkołach) dziecko, które od 1
września w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, realizować będzie roczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne.
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Nysa rozpocznie się 1 marca br. i prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego.
Adresy strony, przez którą można się zalogować do systemu:
nysa.przedszkola.vnabor.pl
naborp-kandydat.vulcan.net.pl/nysa
Podane adresy będą aktywne od 1 marca 2019 r. Na stronie naborów zainteresowani znajdą
szczegółowy opis postępowania rekrutacyjnego, harmonogram rekrutacji oraz opis
dokumentów, które są potrzebne do złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału
przedszkolnego.

