
Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Gietrzwałdzie

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 
z późniejszymi zmianami). 
2. Statut ZSP w Gietrzwałdzie.

Rozdział I
Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Do Przedszkola znajdującego się w Gietrzwałdzie przyjmowane są dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat zamieszkałe w obwodzie ZSP Gietrzwałd. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu może przyjąć dziecko, 
które ukończyło 2,5 roku. 

3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
4. Na  wniosek  rodziców  dziecko  5  letnie  może  odbyć  roczne  przygotowanie 

przedszkolne.
5. Liczba  miejsc  według  orzeczenia  organizacyjnego  jest  liczbą  maksymalną  i  w 

przypadku  większej  liczby  zgłoszeń  dzieci  do  przedszkola  Dyrektor  Przedszkola 
powołuje Komisję rekrutacyjną. 

6. Zapisy  na  kolejny  rok  szkolny  dokonywane  są  na  wiosnę  (od  1  marca  do  30 
kwietnia). Dotyczy to również dzieci już uczęszczających do przedszkola. 

7. Zapisy dzieci do Przedszkola prowadzi Dyrektor placówki lub upoważniona przez 
niego osoba. 

8. Rodzice (opiekun prawny dziecka) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć: 
Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola. 

9. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci  niż liczba miejsc wykazana w 
orzeczeniu organizacyjnym w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci: 

a) sześcioletnie i pięcioletnie
b) z rodzin zastępczych 
c) matek lub ojców samotnie je wychowujących
d) rodziców niezdolnych do samodzielnej egzystencji
e) rodziców niezdolnych do pracy 
f) dzieci pracowników oświaty
w drugiej kolejności dzieci od 3 do 5 lat (2,5 letnie w uzasadnionych przypadkach) wg 
kolejności: 
a) obojga pracujących rodziców (potwierdzenie z zakładu pracy) 
b) rodzeństwo dzieci przyjętych 
c)  dzieci uczęszczające do przedszkola w ubiegłym roku
d)  ( systematycznie)



e) należące do rejonu 
f) korzystające z 3 posiłków 
g) dzieci rodziców szczególnie związanych z przedszkolem 
h) pozostałe dzieci 
10.W przypadku gdy liczba zgłoszonych do Przedszkola dzieci jest mniejsza od liczby 

miejsc według orzeczenia organizacyjnego Dyrektor Przedszkola może odstąpić od 
powołania Komisji rekrutacyjnej. 

11.Powołana Komisja rekrutacyjna składa się z: 
• Dyrektora Przedszkola 
• przedstawicieli Rady Pedagogicznej 
• przedstawicieli Rady Rodziców 
12. Komisji rekrutacyjnej przewodniczy Dyrektor Przedszkola. 
13.Komisja rekrutacyjna: 
• pracuje od 6 do 10 maja 
• 15 maja wywieszenie list dzieci przyjętych 
• do 25 maja rozpatrzenie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej 
• do 30 maja przekazanie rodzicom decyzji dotyczących odwołań 
• prowadzi dokumentację stosowną do rekrutacji - protokoły 
14.W wyniku rekrutacji listę dzieci przyjętych i nie przyjętych na kolejny rok szkolny 

podaje się zainteresowanym do wiadomości w wyznaczonym miejscu tj. w szatni 
budynku przedszkola w terminie niezwłocznym po zakończeniu pracy komisji tj. 15 
maja. 

15.Rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do 
Dyrektora Przedszkola w terminie od 15 maja do 24 maja. 

16.Dyrektor  Przedszkola  rozpatruje  odwołania  rodziców  i  przekazuje  im  decyzję 
dotyczącą odwołań do 30 maja. 

17.Tak  podjęta  decyzja  przez  Dyrektora  Przedszkola  jest  ostateczną  decyzją  dla 
zainteresowanych rodziców. 

Rozdział II
Zasady ogłaszania rekrutacji

Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza przedszkole w formie pisemnego ogłoszenia 
dla  rodziców,  podając  termin  składania  przez  rodziców  kart  zapisu  dziecka  do 
przedszkola  oraz  informacji  o  miejscu  udostępnienia  zainteresowanym  niniejszego 
regulaminu. 

Rozdział III
Dokumenty dotyczące rekrutacji

1. Dokumenty składane do przedszkola przez rodziców to: 



a) karta zgłoszenia dziecka do przedszkola 
b) inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb 
2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji rekrutacyjnej to: 
a) imienny wykaz zgłoszonych dzieci 
b) kart zapisu dzieci do Przedszkola 
c) inne dokumenty złożone przez rodziców 
3. Komisja  rekrutacyjna sporządza protokół  ze  swojego posiedzenia  do  którego 
załącza: 
a) listę dzieci przyjętych do Przedszkola wg roku urodzenia 
b) listę dzieci nie przyjętych 
c) wykaz wolnych miejsc w poszczególnych Przedszkolach w gminie Gietrzwałd

Rozdział IV
Zadania Dyrektora Przedszkola

4. 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 
d) wydawanie i przyjmowanie kart zapisu dziecka do Przedszkola oraz 
przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców 
e) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem rzeczowym i formalnym 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
• datę urodzenia dziecka 
• miejsce zamieszkania dziecka 
• czas pobytu dziecka w Przedszkolu 
• liczbę posiłków 
• pracę rodziców 
• czytelność zapisów i w karcie zgłoszenia i innych dokumentach 
f) sporządzenie na posiedzenie komisji wykazu zgłoszonych dzieci - z podziałem 
dzieci na grupy wiekowe - zawierającego następujące informacje: 
• nazwisko i imiona dzieci w porządku alfabetycznym 
• informacje  o  pełnym  (  z  wyżywieniem  )  lub  niepełnym  czasie  pobytu 
dziecka w Przedszkolu. 
5. Uczestniczenie w pracach Komisji rekrutacyjnej. 
6. Wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola. 

Rozdział V



Przepisy końcowe
1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie 
Przedszkola. 
2. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych. 
3. W  trakcie  roku  szkolnego  dzieci  przyjmowane  są  do  Przedszkola  decyzją 
Dyrektora w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 roku. 
Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 
W GIETRZWAŁDZIE

I. Informacja o dziecku

1 Imiona i nazwisko dziecka

2 Data i miejsce urodzenia

3 Adres 
zamieszkania

4 Adres 
zameldowania

5 PESEL dziecka

6 Grupa wiekowa („X”) 3-latki q 4-latki q 5-latki q 6-latki q

7 Deklarowany czas pobytu 
dziecka („X”)

pobyt całodzienny
(3 posiłki) q pobyt do obiadu 

(2 posiłki) q

II. Inne informacje i dane o dziecku
Kryteria dodatkowe (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat („X”))

TAK q NIE q dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca

TAK q NIE q
dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej 
egzystencji

TAK q NIE q dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej

TAK q NIE q dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują w trybie dziennym

TAK q NIE q dziecko, którego tylko jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje

TAK q NIE q dziecko, ubiegające się po raz pierwszy o przyjęcie do tego przedszkola

TAK q NIE q dziecko, chodziło już do przedszkola - systematycznie

TAK q NIE q dziecko, chodziło już do przedszkola z przerwami

TAK q NIE q
dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznych? (jakich chorób dotyczy) 
.................................................................................................................

TAK q NIE q wyrażam zgodę na publikacje zdjęć i innych informacji na stronie internetowej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Gietrzwałdzie

TAK q NIE q
deklaruję udział dziecka w zajęciach dodatkowych (grupa „0”):
religii, rytmice, języku obcym.. (właściwe podkreślić)

III. Stwierdzenia, które najlepiej charakteryzują dziecko (właściwe - zaznacz „X”):

potrafi samo się ubrać

ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych

wymaga pomocy przy ubieraniu



samo radzi sobie z jedzeniem

trzeba je karmić

pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo

zgłasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy korzystaniu z toalety

trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych

Inne uwagi dotyczące dziecka

IV. Dane o rodzicach/prawnych opiekunach dziecka

Matka Ojciec

Imiona i nazwisko

Adres zamieszkania

Miejsce pracy

Aktualny tel. kontaktowy

V. Upoważnienie rodziców do odbioru dziecka z placówki przez inne osoby
(upoważnić można tylko osoby pełnoletnie)

L.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Seria i nr dowodu osobistego Telefon kontaktowy

1

2

.....................................................................
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

VI. W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:

• przestrzegania postanowień statutu przedszkola

• podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach

• regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie 

• przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, do tego upoważnioną 

• przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka

.....................................................................
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

Oświadczenie
Oświadczam,  że  wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich  danych  osobowych zawartych  w „Karcie zgłoszenia  dziecka do 
przedszkola” dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
Ochronie Danych Osobowych).

Gietrzwałd, dnia ................................ .....................................................................
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)
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