
Regulamin rekrutacji Integracyjnego Przedszkola „Górolicki” 

 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do przedszkolnego na rok szkolny 

2022/2023 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 

z późniejszymi zmianami); 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne: 

Przez użyte w Regulaminie zwroty : 

1. Przedszkole– Integracyjne  Przedszkole „Górolicki” 

2. Oddział „O”- roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

3. Uczestnik – dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie 

zostało przyjęte do przedszkola. 

4. Rodzic- rodzic lub opiekun prawny Uczestnika ubiegający się o przyjęcie swojego 

dziecka do przedszkola, na podstawie zasad ujętych w niniejszym Regulaminie. 

5. Deklaracja- karta zgłoszenia dziecka do przedszkola 

Rozdział II 

Rekrutacja dzieci  

1. Rekrutacja rozpocznie się od 1 marca 2022r. i trwać będzie do 30 marca 2022r w 

godzinach 730-1530 

2. Procedura rekrutacyjna. 

Procedura rekrutacyjna odbywać się będzie według następujących czynności: 

1) Złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w terminie określonym niniejszym 

Regulaminem. 

2) Podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji. 

3. Warunki i sposób udziału w rekrutacji. 

1) Do zakwalifikowania się do przedszkola ”Górolicki” uprawnione są dzieci, 

których rodzice zgłosili chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie i złożenie karty 

zgłoszeniowej dziecka w określonym regulaminem terminie oraz spełnione są 

następujące warunki: 

a) dziecko ma ukończone 3 lata, nie więcej niż 6 lat (w uzasadnionych 

przypadkach przyjmowane będą dzieci w wieku 2,5 lat), 

b) Deklaracja Rodziców zainteresowanych uczestnictwem swoich dzieci 

przyjmowane będą osobiście w siedzibie Przedszkola w Suchem 115a, 34-520 

Poronin lub pocztą w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. 

Decyduje data wpływu. 

2) Do zakwalifikowania się do Oddziału „O” uprawnione są dzieci, których rodzice 

zgłosili chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej 



dziecka w określonym regulaminem terminie oraz spełnione są następujące 

warunki: 

a) dziecko ma ukończone 6 lat lub w roku ukończy 6 lat do końca roku 

kalendarzowego. 

b) Deklaracja Rodziców zainteresowanych uczestnictwem swoich dzieci 

przyjmowane będą osobiście w siedzibie Przedszkola w Suchem 115a, 34-520 

Poronin lub pocztą w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. 

Decyduje data wpływu. 

 

4. W ciągu 7 dniu od daty zakończenia rekrutacji, o której mowa w pkt. 1 zostanie 

powołana Komisja Rekrutacyjna, która przeprowadzi rekrutację. 

Rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie. 

5.  O przyjęciu do przedszkola decyduje spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. 

6. Dzieci z listy rezerwowej przyjmowane są w momencie zwolnienia się miejsca w 

danej grupie wiekowej, o ile rodzice po otrzymaniu informacji o takiej możliwości 

potwierdzą chęć uczęszczania swojego dziecka do przedszkola. 

 

Kryteria rekrutacji 

Kryteria ustalone w sposób następujący : 

 Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci, które: 

o - kontynuują edukację przedszkolną w placówce  

o - ukończyły 5 rok życia (w przypadku nowych zapisów) 

 

 O przyjęciu do oddziału „O” decydują wyniki rozmowy kwalifikacyjnej 

 

Dokumenty rekrutacyjne. 

W trakcie trwania naboru Rodzice dzieci zobowiązani są do wypełnienia i złożenia 

następujących dokumentów dostępnych w Sekretariacie Przedszkola: 

1. Karta zgłoszenia dziecka  

Lub 

      2. Deklaracje kontynuacji edukacji  

 


