
Załącznik nr. 1 do Zarządzenia  dyr. ZSP w Bejscach  

Nr 6. 2022/2023  z dn.01.03.2023 r. 

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Samorządowego  Przedszkola  

w  Bejscach 

na rok szkolny 2023/2024 

 

 

§ 1. 

Zasady przyjęcia dzieci do Samorządowego Przedszkola w Bejscach określają powszechnie 

obowiązujące przepisy oraz Uchwała Rady Gminy nr  XXV/177/2021 z dnia 18 czerwca        

2021 r.  

 

§ 2. 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

 

§ 3. 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

 

§ 4. 

Przyjęcie dziecka odbywa się na podstawie karty zgłoszenia złożonego przez rodziców lub 

opiekunów prawnych. Wzór karty dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Bejscach. 

 

§ 5. 

Wypełnioną kartę  należy złożyć w terminie do 31 marca 2023 r. w siedzibie Samorządowego 

Przedszkola w Bejscach.  

Rodzice dzieci przyjętych do Samorządowego Przedszkola w Bejscach, corocznie składają na 

kolejny rok szkolny   deklarację – kartę  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego                          

w przedszkolu terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania 

rekrutacyjnego (art.153 w ust.2 ustawy Prawo oświatowe). 

 

§ 6. 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny 

na wolne miejsca w przedszkolu (art.153 ust.1 w/w ustawy) na pisemny wniosek rodzica                  

(art. 130 ust.4 w/w ustawy) – złożony do dyrektora  (art. 149 ust. 1 w/w ustawy). 

W przypadku większej liczby wniosków niż miejsc w przedszkolu, rodzice zostaną 

poinformowani o złożeniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji. 

 

§ 7. 

Kryteria decydujące o pierwszeństwie przyjęcia to: 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 



4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

§ 8. 

Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria przekracza liczbę miejsc                                 

w przedszkolu, o przyjęciu decydują kryteria określone przez organ prowadzący (na 

podstawie art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). 

 

§ 9. 

1. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się po pozytywnej decyzji komisji 

rekrutacyjnej. 

2. Od rozstrzygnięcia komisji rodzicom przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

dyrektora przedszkola w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. 

3. Od rozstrzygnięcia dyrektora przedszkola przysługuje rodzicom skarga do 

wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 

§ 10 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie 

uzupełniające. Informacja o przyjęciu jest przekazywana rodzicom do 15 sierpnia 2023 r.  

 

§ 11 

Dzieci zamieszkałe poza gminą Bejsce przyjmowane są według kryteriów określonych na 

podstawie art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przez organ 

prowadzący. Przyjęcie dzieci spoza gminy Bejsce możliwe jest jedynie po zrealizowaniu 

potrzeb mieszkańców tejże gminy  po 15 sierpnia 2023 r. 

 

§ 12. 

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną indywidualnie rodzicom poprzez pocztę elektroniczną 

oraz podane do publicznej wiadomości  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.  

 

 

    ………………………………………… 

(podpis dyrektora) 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082,               

z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737). 


