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Zarządzenie  dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi   

nr 17  im. J. Brzechwy w Rybniku z dnia 01.03.2013r. 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:  

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 20 lutego 

2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 

przechodzenia z jednych typów szkół do innych(Dz. U. z dnia 23 lutego 2004 r.)  

ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r.                      

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.                        

(Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r.) 

§14.4 Statutu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. J. Brzechwy w Rybniku. 

 

Zarządzam co następuje: 

1. Wprowadzam do realizacji Wewnętrzny Regulamin Rekrutacji dzieci do przedszkola od 

12.03.2013r.. 

 

2. Wewnętrzny Regulamin Rekrutacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

                                                                                                          Dyrektor Przedszkola 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora przedszkola z dnia 01.03.2013r. 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA                          

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 17 IM. JANA BRZECHWY W RYBNIKU                                                  

Podstawa prawna: 

USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU ( Dz. U. z 2004r. Nr 

256,poz. 2572 z późn. zm.) Art. 42 ust.1 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU  z dnia 20 lutego 

2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 

przechodzenia z jednych typów szkół do innych(Dz. U. z dnia 23 lutego 2004 r.)  

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z dnia 

19 czerwca            2001 r.) 

§14.4 Statutu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. J. Brzechwy w Rybniku  

obowiązującego od dnia 01.09.2011r. 

 

 

Wewnętrzny Regulamin Rekrutacji dzieci do Przedszkola  z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku                                                  

 

§ 1 

 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola oraz ich prawa i obowiązki 

1. Rekrutacja: 

a) rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w formie elektronicznej, na 

zasadzie powszechnej dostępności, 

b) rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się co roku wg harmonogramu 

naboru ustalonego przez organ prowadzący. 

 

 

2. Kryteria przyjęć do Przedszkola określa organ prowadzący przedszkole, na 

podstawie obowiązujących przepisów. 

 

3. W procesie rekrutacji do przedszkola przyjmuje się dzieci zgodnie z następującymi 

kryteriami prowadzenia zapisów: 
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A) KRYTERIA PODSTAWOWE: 

 Do  przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są: 

1) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, 

2) dzieci matek lub ojców wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz 

niezdolność do samodzielnej egzystencji, 

3) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, 

B) KRYTERIA SZEREGUJĄCE AUTOMATYCZNE: 

1) Data urodzenia dziecka, stanowiąca kryterium wiekowe 

2) Miejscowość zamieszkania dziecka, stanowiąca kryterium miejsca zamieszkania. 

C) KRYTERIA DODATKOWE  -  LOSOWO: 

1) Dziecko obecnie uczęszcza do przedszkola prowadzącego oddział wskazany na 

1. miejscu listy preferencji 

2) Dziecko posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                     

o odroczeniu obowiązku szkolnego  

3) Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się                        

w trybie dziennym 

4) Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola 

5) Dziecko, którego 6 –letnie rodzeństwo kandyduje do kl. I szkoły podstawowej 

6) Dziecko, zamieszkałe w obwodzie tej szkoły podstawowej, w którym znajduje się 

przedszkole prowadzące oddział wskazany na 1. miejscu listy preferencji 

7) Dziecko zmieniające przedszkole z powodu zmiany miejsca zamieszkania 

8) Dziecko posiadające wskazanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                     

o uczęszczaniu do przedszkola 

9) Dziecko, którego rodzice składają deklarację PIT (rozliczenie roczne podatku 

dochodowego od osób fizycznych) w Urzędzie Skarbowym w Rybniku 

10) Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej 

11) Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności 

12) Dziecko z rodziny będącej pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej 

13) Dziecko, które posiada młodsze rodzeństwo 

14) Dziecko, które posiada co najmniej troje rodzeństwa, które nie ukończyło 18-tego 

roku życia. 
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§ 2 

 

1. W razie uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów decyzję o przyjęciu 

dziecka podejmować będzie dyrektor przedszkola. 

2. Dyrektor przedszkola bierze pod uwagę dodatkowe warunki: 

a) Rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola uczęszczało 

do P 17 

b) Kandydat mieszka w pobliżu przedszkola  

c) Oboje Rodzice kandydata pracują 

d) Kandydat znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej 

 

 

          § 3 

Zasady ogólne do naboru 

 

1. W związku z obowiązkiem zapewnienia przygotowania przedszkolnego dla 

wszystkich dzieci 5 i 6-letnich informujemy, że może pojawić się konieczność 

utworzenia dla najstarszej grupy dzieci oddziału przedszkolnego w obwodowej 

szkole podstawowej. Decyzja o ewentualnym utworzeniu oddziału zostanie podjęta 

po zakończeniu naboru elektronicznego. Informujemy, że jeden oddział integracyjny 

umiejscowiony jest w Szkole Podstawowej nr 34. Liczba dzieci w grupie 

przedszkolnej, dla której można wydłużyć czas pracy o każdą godzinę ponad 

podstawę programową, wynosi co najmniej pięcioro. Czas pracy przedszkola 

dostosowany jest do zadeklarowanych przez rodziców godzin pobytu dzieci w 

przedszkolu. Tworzy się oddziały dla dzieci w zbliżonym wieku oraz według godzin 

pobytu zadeklarowanych przez rodziców w kwestionariuszu zgłoszenia. Przedszkole 

prowadzi oddział integracyjny dla dzieci 5-6-letnich. Żywienie dla dzieci : 3 posiłki - 

śniadanie, obiad, podwieczorek – koszt 5,00 zł dziennie zależny od cen rynkowych i 

może ulec zmianie. Opłaty za udział dziecka w zajęciach odbywających się poza 

godziną 8 -13 / ponad podstawą programową/ wynosi 2 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę. Jeden z oddziałów funkcjonujących    w przedszkolu współfinansowany jest 

ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowi element 

realizacji projektu "Przedszkolak to brzmi dumnie". 

2. INFORMACJE O GRUPIE  -   INFORMACJE OGÓLNE 

Dzieci do oddziałów kwalifikowane są wewnętrznie w przedszkolu przede wszystkim 
według godzin pobytu, zbliżonego wieku, do oddziału integracyjnego nie będą 
kwalifikowane tylko te dzieci, których rodzice złożą pisemną deklarację, że nie 
wyrażają zgody na wspólny pobyt swojego dziecka z dziećmi niepełnosprawnymi. Po 
realizacji podstawy programowej dzieci mają możliwość udziału w zajęciach 
uzupełniających: Religia rzymskokatolicka -organizowana na życzenie rodziców 
(opiekunów prawnych). W ramach oferty dodatkowej organizowane są: Zabawy z 
językiem angielskim – 2 razy w tygodniu w grupach 5,6-latków oraz zajęcia teatralno- 
rytmiczne, nauka gry w szachy / Klub szachowy Smerfy/.  
W przedszkolu funkcjonuje 1 oddział współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
(EFS)         w ramach projektu Przedszkolak to brzmi dumnie.   
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3. Oddział dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego                            
w przedszkolu integracyjnym . W oddziale przebywają dzieci pełnosprawne                                        
i niepełnosprawne. Funkcjonują 2 oddziały integracyjne. - 1 w Szkole Podstawowej nr 
34 przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo - korzystających                   
z wózków. Wyżywienie -1- 3 posiłki dziennie. Zajęcia dodatkowe : Religia 
rzymskokatolicka  w przedszkolu - w ramach planu zajęć przedszkolnych, 
organizujemy na życzenie rodziców (opiekunów prawnych).  Jeden oddział 
integracyjny jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (EFS) w ramach 
projektu Przedszkolak - to brzmi dumnie. 

4. Informacje zamieszczono na stronie elektronicznego naboru. 

§ 4 

 

 

Wewnętrzny Regulamin Rekrutacji dzieci do Przedszkola  z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 

im. Jana Brzechwy w Rybniku  obowiązuje od dnia 01.03.2013r. 

 

§ 5 

 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Dyrektor przedszkola 


