
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUNKTU 

PRZEDSZKOLNEGO  ,,RADOSNE PRZEDSZKOLAKI” W  

BORKACH WIELKICH 

 

Rozdział I 

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego. 

 
1. Do punktu przedszkolnego w  Społecznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich   

przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałe na terenie gminy Biskupiec. 

 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyjąć dziecko, które ukończyło 

2,5 roku. 

 

3. Liczba miejsc wynosi 40. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do punktu 

przedszkolnego powołuje się komisję rekrutacyjną. 

 

4. Zapisy na kolejny rok  szkolny dokonywane są od 1 marca do 30 kwietnia każdego 

roku. Dokładny termin zapisów ustala organ prowadzący. 

 

5. Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi dyrektor szkoły. 

 

6. Rodzice (opiekun prawny dziecka) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć 

,,Kartę zgłoszenia dziecka”. 

 

7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc (30) w pierwszej 

kolejności przyjmowane będą dzieci: 

 

a) dzieci niepełnosprawne 

b) dzieci wskazane przez MOPS 

c) dzieci ze stwierdzonymi wadami  wymowy 

d) dzieci zameldowane na terenie wsi Bredynki i Stanclewo 

e) obydwoje z rodziców dziecka pracują 

f) matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko. 

 

8. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do punktu przedszkolnego dzieci jest mniejsza  

od liczby miejsc organ prowadzący  może odstąpić od powołania komisji 

rekrutacyjnej. 

 

9. Powołana komisja rekrutacyjna składa się z: 

- dyrektora 

- nauczyciela przedszkola 

- prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia . 

 

10. Komisji rekrutacyjnej przewodniczy prezes lub wiceprezes Stowarzyszenia. 

 

 

11. Komisja rekrutacyjna: 



- maj każdego roku- rozpatruje karty zgłoszeń dzieci do punktu przedszkolnego 

- czerwiec  każdego roku wywieszenie list dzieci przyjętych 

- prowadzi dokumentację stosowną do rekrutacji – protokoły 

 

 

12. W wyniku rekrutacji listę dzieci przyjętych i nie przyjętych na kolejny rok szkolny 

podaje się zainteresowanym do wiadomości  w wyznaczonym miejscu tj. na drzwiach 

wejściowych szkoły w terminie niezwłocznym po zakończeniu pracy komisji tj. w 

czerwcu każdego roku oraz na stronie internetowej  i tablicy ogłoszeń w Społecznej 

Szkole Podstawowej w Bredynkach. 

 

 

Rozdział  II 

 

Zasady ogłaszania rekrutacji 

 
1. Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza się   w formie pisemnej    dla rodziców w 

miesiącu marcu każdego roku na tablicy  ogłoszeń i stronie internetowej, podając 

termin składania  przez rodziców kart zapisu dziecka do punktu przedszkolnego  oraz 

informacji o miejscu udostępnienia zainteresowanym niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji 

 
1. Dokumenty składane do punktu przedszkolnego przez rodziców to: 

- karta zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego 

 

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy komisji rekrutacyjnej to: 

- karty zapisu dzieci  do Punktu Przedszkolnego 

- inne dokumenty złożone przez rodziców. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Skreślenie z listy wychowanków Punktu Przedszkolnego 

 
1. Rodzic może zawiesić uczęszczanie dziecka 3-4 letniego  do oddziału przedszkolnego z 

przyczyn zdrowotnych lub osobistych na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po upływie tego 

czasu , jeżeli dziecko nadal nie bierze udziału w zajęciach przedszkolnych, może być 

skreślone z listy wychowanków. 


