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REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLAIM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI 

 I. Podstawa  prawna  

Ustawa  z  dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz.U. z 

2004r. Nr 256, poz.2572),  Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

20lutego 2004r. w  sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych 

szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 

232)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001r. w sprawie  

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz  publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. 

Nr61, poz 624 z póź. zm.), Statut Publicznego Przedszkola im. Orła Białego  w Miękini. 

 

II. Tok postępowania rekrutacyjnego 

1. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych nie przekracza miejsc normatywnych Dyrektor 

jednoosobowo kwalifikuje dzieci do przedszkola.  

2. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkoli obejmuje: 

a) Określenie liczby  miejsc organizowanych w przedszkolu 

b) Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola 

c) Przyjmowanie „Kart zgłoszeń do przedszkola” 

d) Powołanie Komisji Rekrutacyjnej 

e) Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej 

f) Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola 

3. Postępowanie komisji rekrutacyjnej jest jawne. 

 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego 

1. Do przedszkola prowadzonego przez  Gminę  Miękinia  przyjmowane są dzieci  

w wieku od 2,5 do 6 lat zameldowane na terenie gminy Miękinia , z 

zastrzeżeniem punktu 2. 

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego , wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 

powyżej 6 lat , nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym , w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych 

dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , 

w którym dziecko kończy 10 lat. 

3. Dziecko  w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć  roczne przygotowanie 

przedszkolne Dziecko, które w roku szkolnym 2014/2015 w wieku 6 lat nie 

jest uczniem szkoły podstawowej jest obowiązane odbyć  roczne 

przygotowanie przedszkolne. 

4. Liczba oddziałów określona w wytycznych Organu prowadzącego do arkuszy 

organizacyjnych jest liczbą maksymalną, a w przypadku zgłoszenia do 

przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

5. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola. 
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6. Każde Przedszkole Publiczne na terenie Gminy Miękinia pozostawia 5% 

wolnych miejsc ogólnej liczby miejsc określonej w arkuszu organizacyjnym. 

Miejsca te pozostawia się dla dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji życiowej lub zmieniających miejsce zamieszkania. 

7. W uzasadnionych sytuacjach dzieci spoza gminy Miękinia mogą być przyjęte 

do przedszkola tyko po uzgodnieniu z organem prowadzącym. W przypadku 

przyjmowania dzieci spoza gminy, kierować się należy: 

a) sytuacją rodzinną dziecka 

b) miejscem pracy rodziców 

c) miejscem zamieszkania w pobliżu przedszkola 

8. Posiedzenie rekrutacyjne dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Miękinia 

odbywa się raz w roku. 

9. Rodzice składają  „ Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”- w terminie od 02 

stycznia do 31 marca w każdym roku kalendarzowym. 

10. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna w oparciu 

o liczbę miejsc organizacyjnych. Komisja , uwzględniając zasady określone w 

niniejszym Regulaminie oraz w Statucie Przedszkola, przyjmuje dzieci- w 

miarę istniejących miejsc. 

11. Kryteria rekrutacji (za każde spełnione kryterium dziecko otrzymuje 1 punkt 

rekrutacyjny). 

a) Dziecko odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

b) Dziecko rodziców niepełnosprawnych 

c) Dziecko rodziców samotnie wychowujących 

d) Dziecko obojga rodziców pracujących 

e) Dziecko zameldowane na terenie gminy Miękinia 

f)      Dziecko już uczęszczające do przedszkola i jego rodzeństwo 

g) Dziecko rodziny wielodzietnej  

h) Dziecko z rodziny zastępczej 

i)     Dziecko potrzebujące wydłużonej opieki przedszkolnej (powyżej 5 

godzin) 

j)    Dziecko nauczyciela pracującego na terenie gminy Miękinia 

12. W przypadku dzieci, które otrzymały taką samą liczbę punktów rekrutacyjnych, 

komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę: 

- regularność dokonywania opłat w poprzednim roku szkolnym, 

- nieusprawiedliwioną absencję dziecka w przedszkolu w poprzednich latach 

- przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola niezgodne z dziennym 

rozkładem dnia przedszkola, 

       12. W sprawach spornych komisja ma prawo ustalić dodatkowe kryterium. 

        

III. Skład komisji rekrutacyjnych 

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

a) Dyrektor  

b) Przedstawiciel rodziców desygnowany przez Radę Rodziców 
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c) Przedstawiciel Organu Prowadzącego 

d) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej przedszkola 

2. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Zespołu Szkół lub Wicedyrektor 

Przedszkola. 

3. O terminach posiedzenia Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej zawiadamia, 

przedstawicieli: Rady Rodziców i Organu Prowadzącego z co najmniej 5- 

dniowym wyprzedzeniem. 

 

IV. Zasady ogłaszania rekrutacji 

1. Podstawową rekrutację ogłasza Dyrektor w formie: 

a) pisemnych ogłoszeń w przedszkolu i szkołach podstawowych 

b)  pisemnych ogłoszeń na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy 

c) komunikatu na stronie internetowej Urzędu Gminy, stronie przedszkola. 

 

V. Dokumenty dotyczące rekrutacji 

1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to: 

a) „ Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola:” 

b) Odpis aktu urodzenia dziecka 

c) zaświadczenie z zakładów pracy rodziców o zatrudnieniu, z imienną 

pieczątką osoby wystawiającej zaświadczenie 

d) Inne  dokumenty dołączane w miarę potrzeb:  

        np. orzeczenie o niepełnosprawności rodziców lub opiekunów,  

     - potwierdzające samotne wychowywanie dziecka,  

     - potwierdzające przebywanie dziecka w rodzinie zastępczej 

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to: 

a) imienne wykazy zgłoszonych dzieci 

b) ‘Karty zgłoszeń dzieci  do przedszkola” oraz inne dokumenty złożone 

przez rodziców 

c) wytyczne do projektu organizacyjnego przedszkola 

3. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego 

załącza: 

a) listy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miękinia przyjętych do 

przedszkola 

b) listy dzieci nieprzyjętych. 

 

VI. Zadania  Dyrektora Przedszkola prowadzonego przez Gminę Miękinia: 

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji rekrutacyjnej: 

a) wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji i niniejszego Regulaminu 

b) Wydawanie i przyjmowanie „ Kart zgłoszeń dziecka do przedszkola”  oraz 

przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców w 

sekretariacie szkoły 

c) Sprawdzanie wszystkich dokumentów pod względem formalnym  i 

rzeczowym  
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d) Sporządzenie na posiedzeniu Komisji wykazu zgłoszonych dzieci 

zawierającego następujące informacje: 

• nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym 

• informacje o pełnym (z wyżywieniem ) lub niepełnym czasie 

pobytu dziecka w przedszkolu. 

2. Uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej 

 

VII. Przepisy końcowe 

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy prawa 

oświatowego. 

2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców 

zastępczych 

3. Terminarz rekrutacji ogłasza Dyrektor w trybie zalecenia organizacyjnego. 

4. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją 

dyrektora Przedszkola z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale 

II , punkty 1-12 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2014 roku. 


