REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIECI DO - NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W ZESPOLE EDUKACYJNYM W PŁOTACH
prowadzonego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza w Płotach

I. Ogólne zasady przyjmowania dzieci do przedszkola
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy, w wieku od 3 do 6 lat.

2. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor.
3. Liczbę dzieci i oddziałów na dany rok szkolny, dyrektor określa w arkuszu organizacyjnym przedszkola.
4. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5 i 6-cio letnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym, bez względu na ich sytuację społeczną.
5. W przypadku dziecka, które ukończyło 2,5 roku i jest samodzielne, komunikatywne, dyrektor w uzasadnionych
przypadkach podejmuje decyzje o ewentualnym przyjęciu dziecka pod warunkiem, że przedszkole posiada wolne
miejsca.
II. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
1. Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu na dany rok szkolny:

1) Ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkola w danym roku szkolnym;
2) Przyjmowanie Wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola;
3) Powołanie i posiedzenie komisji rekrutacyjnej;
4) Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.
III. Zasady postępowania rekrutacyjnego
1.

Rekrutacja do przedszkola odbywa się w miesiącu marcu każdego roku poprzez składanie przez rodziców
wypełnionych Wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola .

2. O przyjęciu dziecka decyduje komisja kwalifikacyjna, uwzględniając zasady określone w niniejszym
regulaminie, który jest zgodny ze statutem przedszkola.
3. W przypadku większej liczby dzieci, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny dziecka;
2) niepełnosprawność dziecka;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;
5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
6) kontynuacja nauki w szkole wchodzącej w skład ZE
7) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
8) objęcie dziecka pieczą zastępczą;
9) dzieci co najmniej jednego z rodziców, który jest pracownikiem oświaty;
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10) data złożenia wniosku.
4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.
IV. Prace komisji rekrutacyjnej
1.

W skład komisji wchodzą: dyrektor przedszkola; nauczyciel przedszkola; pedagog szkolny.

2. Przewodniczącym komisji jest dyrektor przedszkola.
3. Rekrutację ogłasza dyrektor przedszkola w formie pisemnego ogłoszenia na tablicy informacyjnej
przedszkola podając terminy:
1) składania przez rodziców wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola;
2) posiedzenia komisji rekrutacyjnej;
3) wywieszenia listy dzieci przyjętych do przedszkola.
4. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z posiedzenia, do którego załącza:
1) listę dzieci przyjętych do przedszkola wg oddziałów z zaznaczeniem rocznika;
2) wykaz wolnych miejsc wg grup wiekowych;
3) listę dzieci nie przyjętych do przedszkola wg grup wiekowych.

V. Dokumentacja rekrutacyjna obowiązująca rodziców (prawnych opiekunów)
1.

Dokładnie wypełniony wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola, zawierający:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i
numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)

imiona i nazwiska rodziców dziecka;

3)

adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka, o ile je posiadają;
5) podpisy rodziców (prawnych opiekunów);
2. Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola składa się bezpośrednio do dyrektora przedszkola.

Dyrektor ogłasza niniejszy Regulamin przyjmowania dzieci do przedszkola poprzez umieszczenie go
wraz z obowiązującym wnioskiem na stronach internetowych placówki www.nspploty.edu.pl
oraz na tablicy informacyjnej przedszkola.
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