
                                                                      Załącznik 
                                                                 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 14/10/11 

                                                                        z dnia 7 lutego 2011r. 
 

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI 

W  PUBLICZNYM  PRZEDSZKOLU NR 1 W PSZOWIE 

1. Podaje się do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia zapisów do 
przedszkola oraz treść powyŜszej procedury 
 

2. Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca roku, w którym dziecko ma rozpocząć edukację 
przedszkolną z dniem 1 września i trwa do 30 marca. 
 

3. Zgłoszenie chęci zapisania dziecka do przedszkola następuje przez wpisanie dziecka 
na listę w kancelarii przedszkola i pobranie karty zapisu dziecka do przedszkola. 
 

4. Wypełnioną kartę wraz z potwierdzeniem faktu zatrudnienia( dotyczy przypadków 
gdzie obydwoje rodzice pracują) naleŜy zwrócić do przedszkola do dnia 30 marca. 
 

5. Nie zwrócenie kompletu dokumentów wymienionych w punkcie 3 w określonym 
terminie jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy chętnych. 
 

6. Rekrutacji dzieci do przedszkola dokonuje komisja społeczna w składzie: dyrektor 
przedszkola jako przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole,  
przedstawiciel Rady Rodziców przy PP nr 1 oraz nauczyciel przedszkola. 
 

7. Komisja rekrutację dzieci przeprowadza wg. następujących kryteriów: 
1) do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5 i 6 letnie  

 odbywające roczne przygotowanie przedszkolne 
2) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, 
3) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolności do pracy oraz 
niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, 

4) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. 

5) dzieci obojgu pracujących rodziców,  
6) dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym, 

7) zgodnie z kolejnością zapisu na liście chętnych, 

 
8.  Z obrad komisji sporządzany jest protokół, który podany jest do publicznej 

wiadomości łącznie z listami dzieci przyjętych do przedszkola na dany rok szkolny 
najpóźniej do 5 kwietnia.  
 
 

9. Rodzice lub opiekunowie dzieci przyjętych do przedszkola zobowiązani są we 
wskazanym przez dyrektora przedszkola terminie podpisać z dyrektorem przedszkola 
umowę o świadczeniu usług przedszkolnych określającą min. ilość godzin pobytu 
dziecka w przedszkolu 
 

10. Nie podpisanie umowy oświadczeniu usług przedszkolnych w wyznaczonym terminie 
jest równoznaczna z rezygnacją rodziców lub opiekunów z umieszczenia dziecka w 
przedszkolu. 

 


