
 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIECI  

do Przedszkola Publicznego w Połańcu, ul. Madalińskiego 1 
oraz Filii Nr 1, ul. Żapniowska 1 i Filii Nr 2, ul. Kościelna 9 

Podstawa prawna 

1. Art. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych 

typów szkół do innych (Dz. U. z  2004 roku Nr 26, poz. 232). 

3. Statut Przedszkola Publicznego w Połańcu . 

§ 1  

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.  

§ 2 

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w uzasadnionych 

przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia. W przypadku odroczenia 

obowiązku szkolnego do przedszkola może uczęszczać dziecko do ukończenia 10 roku życia. 

2. Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców 

(prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych kart zgłoszeń. 

3. Karta zgłoszenia powinna zawierać szczegółową informację o: 

1) aktualnym stanie zdrowia dziecka, 

2) korzystaniu z posiłków, 

3) czasie pobytu dziecka w przedszkolu, 

4) adresie zameldowania i zamieszkania.  

4. Złożenie podpisanej karty przez rodzica (prawnego opiekuna), jest równoznaczne 

z zawarciem umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole,  potwierdzeniem zgody na 

proponowane warunki i zobowiązanie się do ich przestrzegania. Umowa ta obowiązuje przez 

cały rok szkolny. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola 

obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola w oznaczonym terminie prawidłowo 

wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka. 

§ 3  

1. Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w terminie ustalonym przez 

organ prowadzący na podstawie kart zgłoszeń.  

2. Szczegółowy harmonogram naboru do przedszkola na dany rok szkolny stanowi załącznik 

Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 ustala dyrektor przedszkola.  

§ 4  

1. Jeżeli liczba kart zgłoszeń nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu, o przyjęciu 

dziecka decyduje dyrektor przedszkola. 

2. Jeżeli liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora przedszkola. 

§ 5  

1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 

a) dyrektor przedszkola jako przewodniczący,  

b) 3  

c) 3 przedstawicieli Rady Rodziców.   

2. Członkami  komisji rekrutacyjnej na prawach obserwatorów mogą być:  

 (Uchwała Nr 5/2005/06 z dnia 22 lutego 2006 r.  

i Nr 6/2006/07 z  dnia 15 lutego 2007 r. Rady Pedagogicznej 

Przedszkola Publicznego w Połańcu) 



a) przedstawiciel związków zawodowych, 

b) przedstawiciel organu prowadzącego.  

§ 6 

Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy kart zgłoszeń na podstawie kryteriów przyjęć dzieci 

do przedszkola zawartych w § 20 pkt. 3 Statutu Przedszkola Publicznego w Połańcu, który 

brzmi „Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się: 

1) dzieci 6 i 5 letnie,  

2) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców wobec, 

których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą  

niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie 

odrębnych przepisów, a także dzieci  z rodzin zastępczych, 

3) dzieci już uczęszczające do danego przedszkola, 

4) dzieci obojga rodziców pracujących, 

5) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci), 

6) dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach, mają prawo 

pierwszeństwa.” 

§ 7 

1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia 

kwalifikacyjnego wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, określającego ich 

poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia, oraz decyzję Komisji diagnostycznej. 

2. Dzieci do integracji przyjmowane są do przedszkola w oparciu o decyzję Komisji 

diagnostycznej, po wcześniejszym „oglądzie” dziecka przez psychologa, pedagoga 

specjalnego, logopedę, lekarza i dokonaniu analizy dokumentacji złożonej przez rodziców, na 

podstawie kryteriów przyjęć dzieci do przedszkola zawartych w § 22 i 25 Statutu Przedszkola 

Publicznego w Połańcu.  

§ 8 

Posiedzenie komisji diagnostycznej/ rekrutacyjnej jest protokołowane.  

§ 9 

1. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są wywieszane do wiadomości rodziców 

w terminie określonym w załączniku Nr 1, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2.  Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do „oddziałów 

integracyjnych”, o decyzji Komisji diagnostycznej. informowani są indywidualnie przez 

dyrektora przedszkola w terminie określonym w załączniku Nr 1. 

§ 10 

W przypadku nie  przyjęcia dziecka do przedszkola komisja ma obowiązek podania 

przyczyny odmowy.  

§ 11 

O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje dyrektor 

przedszkola, biorąc pod uwagę wymienione wyżej kryteria.  

§ 12 

1. Od decyzji komisji kwalifikacyjnych  rodzice dzieci nie przyjętych mają prawo odwołać 

się na piśmie do dyrektora przedszkola w terminie 14 dni od wywieszenia list lub otrzymania 

decyzji.  

2. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania i udzielenia 

odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania. 

3. Od decyzji komisji lub dyrektora  rodzice mogą odwoływać się do organu prowadzącego. 

§ 13 

Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców przez wywieszenie na tablicach 

ogłoszeń  Przedszkola Publicznego w Połańcu.  

§ 14 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

 


