
Regulamin 

rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Poddębicach 

 

Podstawa prawna:  

 

• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. 
zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 w sprawie 
warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów 
szkół do innych 

• Statut Publicznego Przedszkola w Poddębicach 
 

 
§ 1 

 
Rekrutacja dzieci do przedszkola przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej 
dostępności. 

 
§ 2 
 

1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”. 
2. Przedszkole prowadzi ewidencję wydanych i przyjętych kart zgłoszeń. 
 

§ 3 
  

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem pkt.2, 3, 4. 
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do 

przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola 

dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 
4. Do grupy żłobkowej przyjmowane są dzieci, które ukończyły 16 miesięcy. 

 
§ 4 
 

1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci sześcioletnie mające obowiązek 
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

2. W następnej kolejności przyjmowane są: 
a) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których 

orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą nie-
zdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odręb-
nych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, 

b) dzieci już uczęszczające do przedszkola,  
c) dzieci obojga rodziców pracujących,  
d) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci), 
e) dzieci zameldowane na terenie gminy Poddębice. 

 
 

§ 5 
 

Rekrutację prowadzi się w okresie:  
a) od 01 marca do 30 kwietnia – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dzieci do 

przedszkola,  
b) od 01 do 15 maja – rozpatrywanie złożonych kart,  
c) w terminie od 30 maja – wywieszanie na tablicy informacyjnej przedszkola 

imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola, imiennej listy dzieci, które nie 
zostały przyjęte oraz informacji o ponownym rozpatrzeniu odwołań rodziców dzieci, 
które nie zostały przyjęte.  

 
§ 6 

 



W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci 
dokonuje dyrektor przedszkola. 

 
§ 7 
 

1. W sytuacji, kiedy liczba zgłoszonych dzieci w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w 
przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje komisję kwalifikacyjną.  

2. W skład komisji wchodzą: dyrektor przedszkola, dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, 
dwóch przedstawicieli rady rodziców oraz przedstawiciel organu prowadzącego. 

3. Decyzje komisji są protokołowane.  
4. Protokół komisji wraz z kartami jest przechowywany w kancelarii przedszkola. 
 

§ 8 
 
1. W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola, rodzic ma prawo odwołać się 

na piśmie do dyrektora przedszkola.  
2. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania i udzielenia odpowiedzi na 

piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania.  
 

§ 9 
 

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, przyjęć dokonuje się przez cały rok. 
 
 
 
 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2006 roku. 


