
Rzyki, 27 lutego 2009r. 

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI DZIECI 

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RZYKACH  

 
§ 1  

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym mają 

   3-5 lat . Komisja może wyrazić zgodę na przyjęcie do przedszkola dziecka od 2,5 roku 

życia  tylko w przypadku niewykorzystania limitu wolnych miejsc przez dzieci  

w wieku 3-5 lat. 

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. 
3. W odniesieniu do dzieci, które przyjmowane są do przedszkola po raz pierwszy  

   przyjęcie ma charakter warunkowy i uzależnione jest od tego czy rozwój emocjonalny 

dziecka pozwoli na adaptację do nowych warunków.  

4. Jeżeli w pierwszym tygodniu roku szkolnego dziecko nie zgłosi się do przedszkola, lub 

rodzic /prawny opiekun/ nie poinformuje o przyczynie nieobecności, zostaje skreślone z listy. 

§ 2  

1. Karty o przyjęcie do przedszkola składane są w terminie od 1 do 31 marca każdego roku 

w sekretariacie ZSS w Rzykach  

2. Złożenie karty o przyjęcie z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1 stanowi  

   podstawę do odmowy jej rozpatrzenia w toku postępowania rekrutacyjnego.  

3. Odmienny tryb postępowania w stosunku do kart , o których mowa w ust.1 i 2, może być 

podyktowany jedynie sytuacją, w której liczba chętnych do przedszkola nie przewyższa 

limitu miejsc.  

4. Pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkola mają dzieci, których oboje rodzice pracują 

zawodowo i udokumentowali to poprzez złożenie aktualnych zaświadczeń o zatrudnieniu 

wystawionych przez zakład pracy.  

5. Jeżeli liczba kart złożonych przez rodziców pracujących nie wyczerpuje limitu miejsc  

w danej grupie wiekowej, to w dalszej kolejności przyjmowane są dzieci  

z rodzin, w których tylko jedno z rodziców pracuje lub oboje pozostają bez pracy.  

§ 3  

1. Liczba miejsc w poszczególnych oddziałach warunkowana jest możliwościami 

lokalowymi placówki i w poszczególnych grupach wynosi 

- oddział 9 godzinny 18 dzieci  

- oddział 5 godzinny 25 dzieci 

§ 4  

1. Karty o przyjęcie rozpatrywane są przez komisję rekrutacyjną .  

2. Termin posiedzenia komisji rekrutacyjnej wyznacza, dyrektor i przypada nie później niż 7 

dni po upływie terminu składania kart o przyjęcie.  

3. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:  

-  dyrektor lub jego zastępca  jako przewodniczący komisji  

-  2 przedstawicieli rady pedagogicznej przedszkola 

-  1 przedstawiciel rady rodziców  

   W przypadku glosowania przy równej liczbie głosów, decyduje głos dyrektora 

4. Ustalenie imiennej listy członków komisji rekrutacyjnej  

a) członków komisji wywodzących się z rady pedagogicznej powołuje dyrektor 

b) członków komisji wywodzących się z rady rodziców  wybiera jego prezydium 



 

5. Komisja rekrutacyjna rozpatrując karty, opiera się na kryteriach zawartych  

    w niniejszym regulaminie.  

6. W przypadku gdy liczba zgłoszeń nie przekracza ilości wolnych miejsc, decyzję  

o przyjęciu  dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor, nie powołując komisji rekrutacyjnej 

§ 5  

1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:  

a) dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci,  

b) dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do 

samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,  

c) dzieci 5 letnie 

d) dzieci zamieszkujące na terenie sołectwa Rzyki 

e) dzieci z rodzin zastępczych,  

f) dzieci z rodzin wielodzietnych ( troje i więcej )  

g) dzieci z orzeczeniami o konieczności uczęszczania do przedszkola 

h) w przypadku rodzeństwa ustala się , że jeżeli jedno z nich zostało przyjęte , to  

       drugie i kolejne wchodzi na listę automatycznie.  

 

§ 6  

 

1. Na równi z zaświadczeniami o zatrudnieniu traktowane są inne zaświadczenia  

   dokumentujące szczególną sytuację rodzinną bądź losową dziecka.  

2. Potwierdzeniem zaistnienia takiej szczególnej sytuacji może być np. orzeczenie  

   lekarskie dot. stanu zdrowia jednego z rodziców- przyznanie renty jednemu z rodziców, 

opinia  Ośrodka Pomocy Społecznej, opinia kuratora sądowego, prawomocne orzeczenie 

sądu, czy inne dokumenty stwierdzające występowanie faktów, na które powołują się 

zainteresowani.   

 

§7  

1. Dla dzieci, które się nie znalazły na listach przyjęć, tworzy się listę rezerwową . Numer 

na liście rezerwowej jest numerem kolejności przyjęć,w miarę zwalniania się miejsc . 

2. Dyrektor w miarę wolnych miejsc może przyjąć dziecko do przedszkola w trakcie roku 

szkolnego. 

3. Rodzice mają prawo do uzyskania pisemnej informacji o powodach nie przyjęcia 

dziecka.  

4. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej  sporządza się protokół , który podpisują wszyscy 

członkowie komisji .  

5. Karta przyjęć, stanowi załącznik do regulaminu i jest do pobrania w sekretariacie ZSS 

w Rzykach. 

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Rzykach uchwalono na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej w dniu 27.02.2009r. 


