REGULAMIN
REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA
prowadzonego przez
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BLIŻYNA
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 173 2004r. poz. 329
z późniejszymi zmianami)
Statut Przedszkola w Bliżynie

Rozdział I
Zasady postępowania rekrutacyjnego
1. Do Oddziałów Przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
2. Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego jest liczbą maksymalną i w przypadku większej
liczby zgłoszeń dzieci do przedszkola Dyrektor Przedszkola Niepublicznego w Bliżyna powołuje
Komisję Rekrutacyjną.
3. Zapisy dokonywane są w okresie: 01.04.2014 – 28.04.2014 r.
4. Zapisy dzieci prowadzi Dyrektor Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie.
5. Rodzice (opiekun prawny dziecka) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć: Kartę
zgłoszenia dziecka do przedszkola prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna.
6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wykazana w orzeczeniu
organizacyjnym w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci:
a) - matek lub ojców samotnie je wychowujących
b) - matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji
- które mają rodzeństwo z orzeczonym średnim lub znacznym stopniem
niepełnosprawności
- umieszczone w rodzinach zastępczych
- których oboje rodziców/prawnych opiekunów pracują lub studiują w trybie dziennym
- wychowywane przez samotnego, pracującego rodzica lub opiekuna prawnego
– których rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola
- posiadające dwoje i więcej rodzeństwa
- które, lub których rodzeństwo kontynuuje w roku szkolnym 2014/2015 edukacje
w przedszkolu

7. W przypadku gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od liczby miejsc według
orzeczenia organizacyjnego, przyjęcia będą realizowane sukcesywnie, aż do osiągnięcia pełnej
obsady wynoszącej w roku szkolnym 2014/2015 - 50 miejsc w Bliżynie i - 20 miejsc
w punkcie filialnym w Mroczkowie.
8. Powołana Komisja Rekrutacyjna składa się z:
a) - koordynatora
b) - trzech nauczycieli wychowania przedszkolnego
9. Harmonogram rekrutacji na rok 2014/2015:
a) - trwa od 1 kwietnia 2014 r.
b) - 30 kwietnia wywieszenie list dzieci przyjętych
10. Listę dzieci przyjętych i nie przyjętych podaje się zainteresowanym do wiadomości na stronie na
tablicy ogłoszeń tj. budynku przedszkola w Bliżynie oraz filii w Mroczkowie
11. Dzieci nie przyjęte zostają automatycznie wpisane na listę rezerwową.
12. Od zaakceptowanych decyzji Komisji Kwalifikacyjnej nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Rozdział II
Zasady ogłaszania rekrutacji
13. Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza przedszkole w formie pisemnego ogłoszenia dla
rodziców, podając termin składania przez rodziców kart zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz
informacji o miejscu udostępnienia zainteresowanym niniejszego regulaminu.

Rozdział III
Dokumenty dotyczące rekrutacji
14. Dokumenty składane do przedszkola przez rodziców to:
a) karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
b) inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb
15. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji rekrutacyjnej to:
a) imienny wykaz zgłoszonych dzieci
b) kart zgłoszenia dzieci do Przedszkola
c) inne dokumenty złożone przez rodziców
16. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia do którego załącza:
a) listę dzieci przyjętych wg roku urodzenia
b) listę dzieci nie przyjętych
c) wykaz wolnych miejsc w poszczególnych punktach przedszkolnych

Rozdział IV
Zadania Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna
17. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej:
a) wywieszenie ogłoszenia o terminie rekrutacji
b) udostępnienie regulaminu rekrutacji
c) wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji
18. Wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Rozdział V
Przepisy końcowe
19. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w Statucie Przedszkola.
20. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
21. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do Przedszkola decyzją Dyrektora w miarę
wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych z listy rezerwowej lub w przypadku braku
takowej, kolejności wpływu formularzy zgłoszenia dziecka do przedszkola.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2014 r.

