REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Kwalifikującej dzieci do Publicznego Przedszkola w Dzwoli na rok szkolny 2012/2013

Podstawa prawna
1. Art. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami o systemie oświaty ( Dz. U. z
2004 roku Nr 173, poz. 1808).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 roku Nr 26, poz. 232)
3. Statut Zespołu Szkół w Dzwoli.

§1
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w uzasadnionych przypadkach
również dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego
do przedszkola może uczęszczać dziecko do ukończenia 10 roku życia.
§2
Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
§3
Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są złożyć w
kancelarii przedszkola w terminie od 01.03.2012 r. do 31.03.2012r. prawidłowo wypełnioną
„Kartę zgłoszenia dziecka”.
§4
Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się wg harmonogramu uzgodnionego z organem
prowadzącym:
 01.03 – 31.03.2012r. - przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców wypełnione
„Karty zgłoszenia dziecka”
 01.04 – 17.04.2012r. – Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji dzieci do
przedszkola na najbliższy rok szkolny.
 20.04 – 30.04.2012r. – przedszkole wywiesi w miejscu dostępnym dla
zainteresowanych, imienne listy dzieci przyjętych do przedszkola oraz informacje dla
rodziców dzieci nie przyjętych, do kogo i w jakim terminie mogą składać podania o
ponowne rozpatrzenie sprawy.
§5
1. Jeżeli liczba kart zgłoszenie przekracza liczby miejsc w przedszkolu, o przyjęciu
dziecka decyduje z-ca dyrektora Zespołu Szkół.
2. Jeżeli liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje komisja
rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół.

§6
1.



2.

W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
Z-ca dyrektora Zespołu Szkół jako przewodniczący,
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
Przedstawiciel Rady Rodziców z grupy najstarszej nie objętej rekrutacja.
W skład komisji mogą wchodzić także przedstawiciele placówek najbliżej
usytuowanych.
3. Członkami komisji rekrutacyjnej na prawach obserwatorów mogą być:
 Przedstawiciel związków zawodowych,
 Przedstawiciel organu prowadzącego.
§7
Komisja rekrutacyjna analizuje karty zgłoszeń i dokonuje rekrutacji przyjęć dzieci do
przedszkola na podstawie n/w kryteriów.
W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
a) dzieci sześcioletnie i pięcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
b) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
c) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do
samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
d) dzieci z rodzin zastępczych,
e) dzieci już uczęszczające do danego przedszkola,
f) dzieci obojga rodziców pracujących,.
g) dzieci z rodzin wielodzietnych( 3 i więcej dzieci ),
h) dzieci nauczycieli mają prawo pierwszeństwa przy równych z innymi dziećmi
warunkach,
i) dzieci z obwodu ZS w Dzwoli.

§8
Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje komisja rekrutacyjna lub z-ca
dyrektora Zespołu Szkół po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem
uwagi na to, czy układ architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka
niepełnosprawnego.

§9
Komisja kwalifikacyjna może nie zakwalifikować dzieci, których rodzice systematycznie
zalegali z terminową opłata za przedszkole oraz dezorganizowali pracę placówki w
poprzednim roku poprzez częste nieuzasadnione przyprowadzanie i odbieranie dzieci z
przedszkola niezgodnie z dziennym rozkładem dnia w przedszkolu.

§10
Posiedzenie komisji rekrutacyjnej jest protokołowane.

§11
W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola komisja ma obowiązek podania przyczyny
odmowy.
§12
1. Sprawy sporne, skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje przewodniczący
komisji.
2. Od decyzji przewodniczącego rodzice mogą odwołać się do organu prowadzącego w
terminie 14 dni.

§13
O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje z-ca dyrektora
Zespołu Szkół biorąc pod uwagę wymienione kryteria zawarte w §7 i 8

§14
1. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców.
2. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2012r. do końca roku szkolnego
2012/2013.
Dzwola , dnia……………………………………….

……………………………………………………………..
(podpis i pieczęć dyrektora)

