
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
     DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Opracowany na podstawie:
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 256 

poz. 2572 ze zm.),
• Rozporządzenia  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 r. Nr 26 poz. 232 ze 
zm.),

• Statutu Przedszkola

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
Przedszkole ogłasza rekrutację w formie pisemnego  ogłoszenia umieszczonego  w miejscu 
ogólnie dostępnym- tablica ogłoszeń  oraz na stronie internetowej placówki.
Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin.

§ 1
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech  do sześciu lat.  W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 
dwa i pół roku.

§ 2
Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest Karta Zgłoszenia, która może być pobrana 
drogą elektroniczną ze strony przedszkola lub bezpośrednio  w  placówce - od dnia 25 lutego 
br. 

§ 3
1. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w przedszkolu w okresie od 1 marca do 15 

marca bieżącego roku.
1. Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Karty  niekompletne,  wypełnione  nieprawidłowo lub  nieczytelnie   (brak  podpisu,  daty 

urodzenia itp.) z powodów formalnych nie będą rozpatrywane.
3. Godziny  pobytu  dziecka  w  przedszkolu  zadeklarowane  w  Karcie  Zgłoszenia  są 

wiążące przy podpisywaniu  umowy. Dopuszcza  się  zmiany  tylko  w  szczególnie 
uzasadnionych  przypadkach.

4. Po ogłoszeniu  wyników rekrutacji  rodzic  dziecka  zobowiązany jest  do  podpisania 
umowy                         w sprawie świadczenia usług przez publiczne przedszkola na  
dany rok szkolny w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.

5. W przypadku składania Kart   Zgłoszeń  do większej ilości placówek  rodzic  określa 
preferencje  
co do kolejności przyjęcia. 



§ 4
W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą:
Dzieci zamieszkałe na terenie Miasta  Wodzisławia Śląskiego:
Kryteria podstawowe: 
1. Dzieci sześcioletnie i dzieci pięcioletnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne.
1. Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących.
2. Dzieci  matek  lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub  umiarkowany stopień 

niepełnosprawności oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.
3. Dzieci z rodzin zastępczych.

Kryteria dodatkowe:
Dzieci obojga rodziców pracujących:

1.  uczęszczających do grupy „przed przedszkolnej”
1.  uczęszczające już do przedszkola,

2. z  rodzin  wielodzietnych   biorących  udział  w  programie  „Rodzina  3+” 
posiadających aktualną kartę,

3. mających rodzeństwo w danym przedszkolu,

W przypadku  wyłonienia  większej  ilości  dzieci  spełniających   w/w  kryteria  o  przyjęciu 
decyduje  kolejność zgłoszeń (numer  złożonej karty - zapisanej w rejestrze zgłoszeń). 

§ 5
1. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci  nie  przekracza liczby miejsc,  przyjęć 

dokonuje dyrektor przedszkola.
1. W  sytuacji,  kiedy  liczba  złożonych  wniosków  jest  większa  niż  liczba  miejsc, 

kwalifikacji dzieci dokonuje komisja, powołana zarządzeniem dyrektora przedszkola.

§ 6
1. Przyjęcia dzieci spoza Miasta Wodzisławia Śląskiego mogą mieć miejsce,  tylko za 

zgodą  Prezydenta  Miasta,   po  zaspokojeniu  potrzeb  mieszkańców  Wodzisławia 
Śląskiego i nie mogą wpływać na zwiększenie liczby oddziałów w przedszkolu.

§ 7
Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji 
Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 15 kwietnia br.  poprzez zamieszczenie  list dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych do  danego przedszkola na tablicy ogłoszeń .

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

zwrócić  się  
do Przewodniczącego Komisji  Rekrutacyjnej  o uzasadnienie decyzji  o nieprzyjęciu 
dziecka  
do przedszkola, a następnie odwołać się w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników 
naboru   
do  Organu Prowadzącego.

1. Organ  Prowadzący  rozpatruje  odwołanie  w  terminie  do  7  dniu  i  o  decyzji 
bezzwłocznie  powiadamia  dyrektora  przedszkola  oraz  rodziców.  Decyzja  Organu 
Prowadzącego jest decyzją ostateczną.

2. Dzieci  nieprzyjęte  do przedszkola z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na 



liście oczekujących.
3. W ciągu roku szkolnego dzieci z list oczekujących będą przyjmowane w przypadku 

zwolnienia się miejsca w danej grupie. 

§ 9
Dyrektor ma prawo weryfikować zgodność danych zawartych w Karcie Zgłoszenia, a rodzic 
ma obowiązek dostarczenia wymaganych dokumentów.
Odmowa przedłożenia dokumentów odnośnie zameldowania jest równoznaczna z rezygnacją 
z udziału w rekrutacji.
Natomiast  odmowa  dostarczenia  innych  dokumentów  pozbawia  możliwości  korzystania 
z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2013
Dyrektor Przedszkola.


