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NOWE ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2014/2015 

 

Na podst. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych 

innych ustaw obowiązują nowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkola. 

 
1. Do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 przyjmowane są: 

 
 

 Dzieci urodzone w okresie od   01 lipca do 31 grudnia 2008 oraz dzieci z rocznika 2009 
w celu odbycia rocznego przygotowania  przedszkolnego; 

 Dzieci w wieku od 3 do 4 lat; 

 W szczególnych przypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 letnie. 
 

 

2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać w 

placówce od dnia 10-03-2014 r. 
 
 

3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

4. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane; 
 

 

5. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące przy 

podpisywaniu umowy. Dopuszcza się zmiany w szczególnych przypadkach; 
 

 

6. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka przyjętego do placówki zobowiązany jest do 

podpisania umowy na świadczenie usług przez przedszkole na rok szkolny, którego rekrutacja 
dotyczy, w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki; 
 

 

7. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola do większej liczby placówek, 

rodzic określa wybrane placówki wg preferencji tj. pierwszego wyboru, drugiego i trzeciego. 
 
 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW: 

 

1. Przyjęcie wniosków wraz z załącznikami; 

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną; 
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 

przedszkola; 

4. Postępowanie odwoławcze rodzica; 
5. Postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzonej podstawowej 

rekrutacji przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. 

 

W  I etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria 

podstawowe wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. ( Dz.U z 2014 r. poz. 7) 

 

1. Wielodzietność rodziny; 
2. Niepełnosprawność kandydata; 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4. Niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata; 
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
 

W II  etapie postepowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone przez 

dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym: 

 
1. Każdy z rodziców /opiekunów pracuje; 

2. Lokalizacja przedszkola- najbliżej miejsca zamieszkania; 

3. Lokalizacja przedszkola- najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców; 
4. Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola; 

5. Dziecka jest objęte opieką kuratora sądowego/ asystenta rodziny; 

6. Deklarowany pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie. 

 
Rodzice dzieci, które już  uczęszczają do przedszkola  wypełniają „Deklarację o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego” 


