
Zasady ogólne naboru na rok szkolny 2013/2014

1.  Wszystkie  dzieci  6-letnie (rocznik 2007) zobowiązane są do odbycia  obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego (należy je zapisać do przedszkola) lub podjęcia nauki w klasie I-szej  
szkoły podstawowej (złożenie odpowiedniego wniosku do szkoły podstawowej). 

2.  Wszystkie  dzieci  5-letnie (rocznik 2008) zobowiązane są do odbycia  obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego (należy je zapisać do przedszkola) 

3. Rekrutacja  dzieci  niepełnosprawnych  do  oddziałów  integracyjnych  w  Przedszkolu  nr  2  – 
Integracyjnym  w Cieszynie będzie przeprowadzona odrębnie tj.:
 - rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego 
i tam składają podania,
- kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będzie komisja powołana przez Dyrektora 
Przedszkola nr 2 - Integracyjnego.

4.  Wnioski  dotyczące  dzieci  zameldowanych   poza  Cieszynem będą  kwalifikowane  w III   etapie 
tj. podczas  rekrutacji uzupełniającej.

5.  Kolejność zgłoszeń przez rodziców (logowania  w systemie)  nie  ma  wpływu  na pierwszeństwo 
w przyjęciu dziecka do przedszkola. 

6.  Zaznaczenie  w  formularzu  naboru  sformułowania  „Odmawiam  odpowiedzi”  równoznaczne 
jest z przyjęciem do  wiadomości  faktu,  iż  dane  kryterium nie  będzie  brane  pod  uwagę  na  etapie 
kwalifikowania dziecka do przedszkola. 

7.  Niektóre  odpowiedzi  zawarte  w  formularzu  zgłoszeniowym  mogą  być  weryfikowane  poprzez 
żądanie przedstawienia odpowiednich dokumentów. 

8.  Rodzice  składają  oświadczenia  dotyczące  kryteriów  określonych  w  formularzu  pod  rygorem 
odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 

9.  Przedszkola  publiczne  w  Cieszynie  realizują  5-godzinną  bezpłatną  podstawę  programową 
w godzinach od 9.00-14.00. 

10.  Opłata  za  korzystanie  z  usług przedszkola  poza godzinami  bezpłatnej  podstawy programowej 
od września 2013 naliczana będzie zgodnie z Uchwałą nr XIV/138/11 Rady Miejskiej  Cieszyna z 
dnia 24 listopada 2011r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr VII/59/11 z dnia 14 
kwietnia  2011  roku  w  sprawie  ustalenia  godzin  bezpłatnego  nauczania  oraz  ustalenia  opłat  
za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cieszyn tj.:

-  2,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia udzielanego w czasie przekraczającym wymiar  
zajęć realizacji bezpłatnego nauczania podstawy programowej,

- 1,50 za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia  udzielanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć 
realizacji  bezpłatnego  nauczania  podstawy  programowej,  opłata   ulgowa  dla  rodziców/ 
opiekunów prawnych, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) - uprawnienie do pomocy socjalnej wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
b) - trudna sytuacja materialna,
c) - posiadanie powyżej dwojga dzieci w przedszkolu,
d) - posiadanie niepełnosprawnego dziecka w przedszkolu.



11.  Zadeklarowana  przez  rodziców/  opiekunów  prawnych   ilości  godzin  pobytu  dziecka  w 
przedszkolu oraz liczba posiłków będzie odpowiednio wpisywana do umowy.

12.   Zmiana  ilości  godzin  pobytu  dziecka  w  przedszkolu  lub  liczbę  posiłków  w  stosunku  do 
zadeklarowanych, przy podpisywaniu umowy, będzie równoznaczna z rezygnacją z usług przedszkola 
przez rodziców / opiekunów prawnych.  

13. Opłata za wyżywienie ustalana jest w zarządzeniu dyrektora konkretnej placówki. 

 


