
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola i oddziału 

przedszkolnego w Gminie i Mieście Dobczyce. 

 
1. O przyjęcie do Przedszkola w Brzączowicach mogą starć się dzieci ze stałym 

pobytem i zameldowaniem w naszej miejscowości (Uchwała RM). 

2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat. 

3. Przez dzieci w wieku 3 lat należy rozumieć dzieci, które w roku 

kalendarzowym przeprowadzanej rekrutacji kończą 3 lata. 

4. Grupa przedszkolna może liczyć 25 dzieci. 

 

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują komisje, które 

zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmą w pierwszej 

kolejności: 

 
– wszystkie dzieci 6-letnie, 

– dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących, 

– dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, 

– dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy 

albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, 

– dzieci z rodzin zastępczych 

– dzieci już uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2007/2008 jako 

kontynuacja pobytu 

– dzieci obojga rodziców pracujących 

– dzieci mające rodzeństwo w danej placówce, 

– dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci). 

 

Podstawą do przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta 

zgłoszenia przedłożona w kancelarii przedszkola do 31 marca 

danego roku. 
 

W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc 

w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje Komisję rekrutacyjną w składzie: 

 

● dyrektor przedszkola, 

● przedstawiciel Rady Pedagogicznej 

● przedstawiciel Rady Rodziców 

● przedstawiciel Samorządu lokalnego. 

 

 

 



 

Procedury rekrutacji 

 

 
1. Ustalenie procedury przyjęcia dzieci do przedszkola na podstawie 

aktów prawnych. 

 

2. Informacje o rekrutacji /zapisach/ od 1 lutego. 

 

3. Przyjmowanie kart zapisu dziecka do przedszkola od 1-30 marca 

każdego roku / jeżeli 31 marca wypada w dzień wolny/. 

 

4. Powołanie komisji rekrutacyjnej, jeżeli liczba zgłoszeń przekracza 

limit miejsc. 

 

5. Opracowanie i zapoznanie rodziców  z regulaminem rekruatacji 

dzieci do przedszkola. 

 

6. Składanie kart przez rodziców w terminie 1 -30 marca. 

 

7. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. 

 

8. Niezwłocznie poinformowanie rodziców o wynikach pracy komisji 

/dzieci przyjęte/ i możliwości odwołania /14 dni/. 

9. Informacje o terminie podpisywania umów przez rodziców zgodnie 

10. z Uchwałą RM w Dobczycach. 

 

11. Składanie umów /dzieci przyjętych/ zawartych z rodzicami 

12. wg Uchwały RM w Dobczycach. 

 

13. Rozpatrywanie odwołań w formie pisemnej w ustawowym 

terminie do 2 tygodni. 


