
Harmonogram rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie na 
rok szkolny 2019/2020 

 
 
Rekrutacja dzieci do przedszkola  

1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci na dany rok szkolny w oparciu o zasadę 
powszechnej dostępności. 

2. Rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w 
kancelarii przedszkola w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną kartę 
zgłoszeniową dziecka. 

3. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się w ciągu roku wg następującego 
harmonogramu: 
3.1 Od 01.03. 2019r. do 31.03.2019 r. – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia 
dziecka do przedszkola, 
3.2 Od 01.04.2019r. do 15.04.2019 r.– kwalifikacja dzieci do przedszkola dokonywana 
przez dyrektora lub komisję, 
3.3 Od 26.04.2019 r. do 30.04.2019 r. - przekazywanie informacji o przyjęciu bądź nie 
przyjęciu dziecka do przedszkola zainteresowanym rodzicom, opiekunom, 
3.4 Dzieci uczęszczające do przedszkola w latach poprzednich mają pierwszeństwo i 
rodzice składają deklarację od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r. 
3.5Harmonogram rekrutacji może być zmieniony w zależności od zaistniałych 
okoliczności. 

4. Rodzice dzieci nie przyjętych mogą składać podanie o ponowne rozpatrzenie sprawy 
do dyrektora  w terminie od 30 maja do 15 czerwca2019 r. 

5. Rozpatrywanie odwołań odbywa się po 15.06.2019 r. lub w terminach 
wcześniejszych, jeśli przedszkole uzyska wolne miejsce. 

6. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby 
miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych przez rodziców 
kart zgłoszeń. 

7. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu 
decyduje komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, w której skład 
wchodzą:  członek Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców. 

8. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są protokołowane. 
9. Akta komisji łącznie z kartami zgłoszeniowymi dzieci są przechowywane w kancelarii 

przedszkola. 
10. Przy przyjęciach dzieci do przedszkola obowiązuje zasada powszechnej dostępności, 

jednakże dla przejrzystości kwalifikacji ustala się niżej wymienione kryteria rekrutacji: 
1) W pierwszej kolejności przyjmowane są:  
  a)dzieci z terenu gminy Skoki, 6-  5- letnie, które obowiązane  są odbyć roczne     

przygotowanie przedszkolne,  

b)dzieci z rodzin wielodzietnych  (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)                                                                                                             

c) dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością                                                                                                                                   

d) dzieci matek lub ojców , wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności bądź 

całkowitą niezdolność do  pracy oraz    niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie  

odrębnych przepisów,  



e) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,                                                                                                                                                                                 

f) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,      

g) Dzieci dotychczas uczęszczające do przedszkola. 
h) Dzieci mające rodzeństwo w przedszkolu. 
i) Dzieci rodziców nauczycieli. 
j)Dzieci obojga rodziców pracujących. 
11.W przypadku posiadania wolnych miejsc przez przedszkole, dyrektor może przyjąć dziecko 
do przedszkola w ciągu roku . 
12.W ciągu roku szkolnego przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor. 
 
 
Harmonogram zgodny ze  Statutem Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie – 

Załącznik nr 1 do Uchwały RP nr 6/17/18 z dnia 24.11.2017 r. 


