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REGULAMIN  REKRUTACJI  DZIECI 

DO  PRZEDSZKOLA „KRASNAL  HAŁABAŁA „ W  KAŹMIERZU 

na rok szkolny 2018/2019 

 

 

 
Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę  powszechnej dostępności. 

Zasady  przyjęcia dzieci do Przedszkola określają powszechnie obowiązujące  przepisy oraz   Uchwała 

Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 lutego 2018 roku. 

 

 
§ 1 

 

Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019  określa : 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2015r .  poz. 2156 ze zm.), 

2.  Art. .131 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe .( Dz. U. z 2017r . poz. 59),  

3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o niektórych innych 

ustaw ( Dz. U. z  2014 r. poz. 7 ze zm.),  

4. Uchwała Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kaźmierz 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 610) 
 

 

§ 2 
 

1. Przedszkole prowadzi rekrutację  w oparciu  o zasadę  powszechnej dostępności. 

2. Do Przedszkola przyjmowane są  dzieci w wieku  od trzech do sześciu lat. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć  do placówki dziecko, które 

ukończyło dwa i pół roku. 

3. W procesie  rekrutacji  nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie  przedszkolne   

             w Przedszkolu. 

 

§ 3 
 

           Podstawą  przyjęcia dziecka do Przedszkola  jest wniosek o przyjęcie dziecka ,który może     

           być pobrany drogą elektroniczną ze strony  www.przedszkole-halabala.com.pl  

           lub  bezpośrednio w sekretariacie  Przedszkola. 

            

§ 4 
 

1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy  złożyć w sekretariacie 

Przedszkola ( w godzinach pracy sekretariatu) w okresie od 1 marca 2018 r. do 30marca 2018  

2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych  

przedszkoli  

 

 

§ 5 
 

http://www.przedszkole-halabala.com.pl/


 

 2 

1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą  dzieci spełniające następujące kryteria 

(podane poniżej  maja jednakową wartość punktową -1pkt.): 

a) wielodzietność rodziny kandydata , 

b) niepełnosprawność kandydata,. 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata,. 

d) niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata,. 

e) niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata,. 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą 

2. Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w Przedszkolu ,  

o przyjęciu do placówki będą decydowały kryteria określone na podstawie Uchwały Nr XXXIV/224/17 

Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 lutego 2017 r. 

a) obowiązek spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego – 10 punktów, 

b) pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej 

      (w tym rolniczej) lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 4 punkty, 

c) rodzice rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym 

dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Kaźmierz – 3 punkty, 

d) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 punkty. 

 

§ 6 
 

3.   Decyzję  o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje Komisja Rekrutacyjna ,powołana przez 

Dyrektora Przedszkola odrębnym zarządzeniem. 

4.   Od rozstrzygnięcia  Komisji Rekrutacyjnej  przysługuje  odwołanie  do Dyrektora Przedszkola. 

5.   Na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego . 

 

§7 
 

1. Przyjęcie dzieci spoza Gminy Kaźmierz jest możliwe tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców 

Gminy Kaźmierz i nie może wpłynąć na zmianę liczby oddziałów w Przedszkolu. 

2. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Kaźmierz przyjmowane będą także według kryteriów  

wyszczególnionych w §5  . 

 

§8 
 
Publikacja wyników naboru odbędzie się dnia 27 kwietnia 2018 r. przez udostepnienie listy dzieci  

przyjętych i nieprzyjętych w przedszkolu , na tablicy informacyjnej . 

 

 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 luty 2018 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


