
 
,,Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola” 

w Przedszkolu w Borzęcinie DuŜym 
 

I  Tok postępowania rekrutacyjnego 

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje: 

 1.1. Określenie liczby miejsc organizowanych w przedszkolu. 

 1.2. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola. 

 1.3.  Przyjmowanie ,, Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola”. 

 1.4. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej . 

 1.5. Ogłoszenie  wyników rekrutacji dzieci do przedszkola. 

2. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne. 

II. Tok postępowania rekrutacyjnego. 

1. Do przedszkola  prowadzonego przez Gminę Stare Babice przyjmowane są dzieci       

w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy. 

2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

3. Liczba oddziałów określona w ,,Wykazie miejsc organizacyjnych w przedszkolu” jest 

liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci 

ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

4. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza Gminy Stare Babice 

mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb  mieszkańców Gminy i nie mogą 

wpływać na liczbę  oddziałów w przedszkolu. 

5. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola na terenie  Gminy Stare Babice odbywa 

się raz w roku. 

 5.1. Rodzice składają ,,Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”. 

 5.2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje  Komisja Rekrutacyjna na     

             podstawie liczby miejsc organizacyjnych w poszczególnych oddziałach,      

             uwzględniając zasady określone w niniejszym Regulaminie, oraz w statucie  

              przedszkola, przyjmuje dzieci - w miarę istniejących miejsc. 

 5.3. Rodzicom dzieci ,,nieprzyjętych” przedstawia się propozycję wpisania na listę 

            oczekujących. 

6. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola: 

 6.1. Dzieci zameldowane w Gminie Stare Babice (pierwszeństwo: dzieci z obwodu  

              szkolnego Nr 2). 



 

 6.3. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w naszej placówce. 

 6.4 Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących (udokumentowane(, matek lub   

             ojców, wobec których orzeczono znaczny umiarkowany stopień  

              niepełnosprawności. 

 6.5 Dzieci nie przyjęte w ubiegłym roku, spełniające wszystkie kryteria. 

    6.6 Dzieci obojga rodziców pracujących. 

6.7 Dzieci z rodzin wielodzietnych. 

6.8. Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza juŜ do naszego przedszkola. 

III  Skład Komisji Rekrutacyjnej. 

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

 1.1.  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

 1.2.  Jeden przedstawiciel Rady Rodziców z przedszkola. 

 1.3.  Dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej. 

 1.4 Jeden przedstawiciel Urzędu Gminy Stare Babice  - wydziału oświaty                          

            i wychowania. 

IV  Dokumenty dotyczące rekrutacji: 

1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to: 

 1.1. Karta zgłoszenia  dziecka do przedszkola. 

 1.2. Inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb. 

2. Dokumenty stanowiące podstawę Komisji Rekrutacyjnej to: 

 2.1. Imienne wykazy zgłoszonych dzieci. 

 2.2. ,,Karty zgłoszeń dzieci do przedszkola”, oraz inne dokumenty złoŜone przez     

              rodziców. 

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

załącza: 

a) Listę dzieci przyjętych do przedszkola. 

b) Listę dzieci nieprzyjętych. 

      V. Zadania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

 1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej. 

 1.1 Wywieszenie ogłoszenia o terminie rekrutacji. 

 1.2. Wydawanie i przyjmowanie ,,Kart zgłoszeń dziecka do przedszkola” oraz  

                   przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców. 

 1.3  Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze  



                   szczególnym zwróceniem uwagi na: 

a) datę urodzenia dziecka 

b) miejsce zamieszkania dziecka 

c) czas pobytu dziecka w przedszkolu 

d) pracę rodziców 

e) czytelność zapisów i pieczęci w Karcie zgłoszenia i innych dokumentach. 

 1.4. Uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej. 

 1.5.Wywieszenie list dzieci przygotowanych na posiedzeniu Komisji. 

VI. Zadania przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

 1. Organizowanie posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami  

                prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 2. Prowadzenie prac Komisji w czasie posiedzenia z uwzględnieniem następujących       

                czynności. 

2.1. Zapoznanie z wykazem miejsc organizacyjnych, 

2.2 .Zapoznanie z wykazem zgłoszeń dzieci do przedszkola. 

2.3 .Zapoznaniem z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola. 

2.4. Kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci  do przedszkola na  

       podstawie kompletu dokumentów. 

2.5. Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania  

       dokumentacji przez Komisję, a w tym:  

a) składania podpisów przez członków Komisji  

b) protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania 

c) sporządzania list dzieci, o których mowa w rozdziale IV pkt 3. 

VII. Przepisy końcowe 

1. Przez  rodziców rozumie się równieŜ prawnych opiekunów i rodziców  

         zastępczych. 

2. W takcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją  

          dyrektora na podstawie listy oczekujących z uwzględnieniem postanowień  

          zawartych w rozdziale II pkt 6. 

 

 

 

 

 


