
Procedura rekrutacji dzieci  do oddziałów przedszkolnych przy SP-3 w filii 
Czarnuchowice 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie warunków i 
trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia 
z jednych typów szkół do innych, Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7 września 
1991r. z późniejszymi zmianami, Uchwały Nr X/1/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z 
dnia 28.10.2004r. Statutu Szkoły. 

1. 1 marca Dyrektor Szkoły wywiesza ogłoszenie o naborze dzieci do oddziałów 
przedszkolnych na następny rok szkolny. W ogłoszeniu podaje się zasady 
przyjmowania dzieci.

2. Do  oddziałów  przedszkolnych  przyjmowane  są  dzieci  sześcioletnie  oraz 
pięcioletnie  w  celu  odbycia  obowiązkowego  rocznego  przygotowania 
przedszkolnego.  W  miarę  istniejących  możliwości  do  oddziałów 
przedszkolnych mogą być również przyjmowane dzieci młodsze. 

3. Rodzice  ubiegający  się  o  przyjęcie  dziecka  do  oddziału  przedszkolnego 
zabierają z sekretariatu lub od wychowawcy kartę zgłoszenia dziecka.

4. Rodzice  dzieci  niepełnosprawnych  oraz  dzieci  posiadających  opinię  o 
potrzebie  wczesnego  wspomagania  ich  rozwoju  zobowiązani  są  do 
przedłożenia odpowiednich dokumentów.

5. Wypełnioną  kartę  zgłoszenia  dziecka  do  oddziału  przedszkolnego  i  inne 
dokumenty rodzice składają w sekretariacie szkoły do 30 kwietnia.

6. Po zakończeniu rekrutacji dyrektor powołuje Komisję Kwalifikacyjną, w celu 
przyjęcia i zakwalifikowania dzieci do poszczególnych oddziałów. 

7. Komisja  Kwalifikacyjna  w  porozumieniu  z  Zespołem  do  Spraw  Integracji 
decyduje o przyjęciu dzieci niepełnosprawnych i wymagających wczesnego 
wspomagania rozwoju.

8. W  przypadku  mniejszej  ilości  zgłoszeń  niż  miejsc  w  oddziałach 
przedszkolnych  dyrektor  może  odstąpić  od  powołania  Komisji 
Kwalifikacyjnej.

9. Komisja Kwalifikacyjna decyduje o przyjęciu dzieci, zgodnie z następującymi 
kryteriami:

      W pierwszej kolejności przyjmowane są:
 dzieci sześcioletnie i pięcioletnie 
 dzieci  matek lub ojców samotnie wychowujących, matek lub ojców, 

wobec  których  orzeczono  znaczny  lub  umiarkowany  stopień 
niepełnosprawności, 

 dzieci z rodzin zastępczych.
 dzieci pięcioletnie

10. Po zakończeniu posiedzenia Komisja Kwalifikacyjna sporządza protokół 
z posiedzenia.

11. Po zakończeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej Dyrektor Szkoły wywiesza 
listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 

12. Rodzice dzieci nieprzyjętych mają prawo do odwołania się od decyzji 
Komisji Kwalifikacyjnej do dyrektora placówki w terminie do 14 dni. 
 


