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Do PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA |{R 438 W WARSZAWIE

NA RoK SZKOL|{Y 202312024

§l
1. przedszkole prowadzi nabór w,oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do przedszkola przyjmow,ane są dzieci z terenu m.st. Warszawy w wieku od trzech lat,

Posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , z diagnoza autvzmu.
3. W procesie naboru nie uczestnicza dzieci. kontynuujące r.ł,vchowanie przedszkolne

w przedszkolu.
4. Podstawą prz_łjęcia dziecka do przedszkolaiest podanie o przyjęcie dziecka clo przedszkola

(link do pobrania drogą elektroniczną ze strony internetowej UtlĄlyL; iub bezpośrednio
w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr t0) złożol"le. wraz z wl,maganynti
załącznikami w terminie: 1 lutego-24 marca2023r.

5. W przypadku rł'olnych miejsc placów-ka może przy.iąć dzieci w trakcie trw.ającego roku
szkoinego.

6. Decyzję o przy,ięciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja ds. naboru" powołana przez
Dyrektora przed szko l a o drę bn ym zar ządzeniem.
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§2

Do zadari Dyrektora łralez1,:

a') udostępnienie rodziconr w sekretariacie oraz na stronie ZSP nr l0 regulaminu naboru
Przedszkola nr 438. \^Iraz z załącznikami: harmonogramem naboru (zalącznlk nr 1 do
niniejszego regulaminu') oraz kryteriami naboru (załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu).

b) wydawanie i przy,|mor,i,anie podań o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z
załączntkami. składanymi osobiście rł,siedzibie ZSP nr 10 lub w.wersji elektronicznej
przesłanymi na adres e-mai1: zsp@zspnr1 0.waw,.pl,

c) powołanie komisji ds. naboru i wyznaczenie je.i przewodtliczącego.
d) ry,danie przewodniczącemtl komisji ds. naboru \Ę,kazu złożon.vchpodań oraz podań o

przyjęcie dziecka do przedszkola. wraz z załącznikami. złożon7,mi ptzez rodziców.
e) rozpatrywanie odwołań rodziców od rozstrzygnięć komisji ds. naboru.

Do zadań przewodniczącęgo komisji ds. naboru nalezy:
a) kierowanie pracami komisji ds, naboru, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz

postanowieniami niniejszego Regulaminu,
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b) prowadzenie posiedzeń kołnisji ds. naboru. z uw-zględnieniem zapoznania członków
komisji z zasadami naboru otaz nadzorowaniem prawidłowości sporządzania
dokumentac.iiprzez komisję, w tym sporządzenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola oraz listy rezerw,ow,ej. wraz z uzasadnieniem.

3. Do zadań członków komisji ds. naboru nalez1,:

a) weryfikacja złożonych podań" pod rł,zględem ich kompletności oraz spełniania przez
kandydatów poszczegó Inych kr1,,terióu,.

b) ustalenie w,yników postępo\\iania naboru i sporządzenie listy dzieci przy|ętych i
nieprzyj ęty ch oraz listy rezerrł,orł e j .

§3

1 . Posiedzenia komisji ds. naboru odbl lł a.ią sie ri siedzibie przedszkola.
2, Z posiedzenia komisji sporządzanl jest protokół,
3. Komisja ds. naboru rozpocz\Ila srroje posiedzenie od rłr,botu protokolanta.
4. Komisja analizu.je podania o przljecie dzieci do przedszkola. r,vraz z załącznikami pod

względem spełniania krl,teriórł naboru. zgodnie z regulacjanri Rozporządzenia Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 21 sierprria 2019 r. rł, sprarvie przeprowadzania postępowania
reklutacyjnego oraz postępor,rania uztrpełnial'ącego do publicznych przedszkoli" szkół"
placów,ek i centrórł, (Dz. U. z 2019I. poz. 1737).

5. Komisja ds. naboru r.r- ranrach postępowania nroze kierow,ać do rodzicórv clziecka prośbę o:
a) osobiste spotkanie z dzieckiem w obecności rodzica,
b) dodatkorł,e spotkanie osobiste w- przedszkolu"
c) odpou,iedz na dodatkorve pytania podczas rozmowy telelorricznej,
d) wl'Pełnienie kwestionarittsza, opracowanego przez przedszkolny zespół

psycholo giczno-pedago giczny.
6, Komisja ds. naboru podejmuje decyzję w drodze głosowania. W przypadku równej liczny

głosów, decyduje głos przełvodniczącego.
7. Komisja ustala wyniki postępowania.

8. Komisia ds. naboru telefbnicznie informuje rodziców o wynikach naboru, zgodnie zponiższą
kolejnością:

a) dzieci przyjęte.

b) dzieci nieprzljcte.
c) dzieci" występtrjące na liście rezerwowej.

9. Od rozstrzygnięcia komisji ds. naboru przysługuje odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 10.

10. Na pisemny wniosek rodzica dziecka nieprzyjętego. za pośrednictrł,em Dyrektora ZSP nr 10^

Przewodniczący komisji ds. naboru wyznacza członka komisji do sporządzenia pisemnego
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

§4

1. Przyjęcie dzieci spoza m.st. Warszawa jest możliwe tylko po zrealizowaniu potrzeb
mieszkańców m.st. Warszawy i nie moze wpłynąć na zmianę liczby oddziałów
w przedszkolu.
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systemu komputerowego. nie będa rozpatr\,\\-ane.

IĄ/ąrs:ay,a, dnia 3l sĘ,cznia 2023 r.
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§5

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu w pierwszym

tygodniu ząęć i brak iakiejkolwiek informacj i zwrotllej ze strony rodzica/opiekuna
prawnego dziecka, komisja ds.naboru uznaje, żę rodzicelopiekunow-ie prar.ł,ni dziecka
zTezygnowali z oferty Przedszkola nr 438 w-Warszaw,ie. Powstałe w ten sposób wolne

miejsce. zostanie zaproponowane pierrvszemu dziecku z list,v rezerwowej,
W przypadku zaistnienia wciln_vch miejsc rł placorł,ce komisja ds. naboru rłlrkonrrje

czynności naboru. w postępowaniu uzupełniajacl,m.
Podania o przyjęcie do przedszkola rł,lpełnione nieprawidłowo. nieczytelnie lub
niekompletnie (np. błędny PESEl,. brak podpisu, dat1. oborł,iązkorł,ych załączników itp.) z
powodu niespełnienia formainlch krrteriólł. unienrożlirviającl,ch r,vprow,adzenie danych do
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