
ZASADY REKRUTACJI  

do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w Przedszkolu Publicznym w Zespole 

Placówek Oświatowych w Kołbaskowie (dzieci 6-letnie realizujące roczne 

przygotowanie przedszkolne) 

Termin rekrutacji: od 24.04. 2020r.  do 29. 05. 2020r. 

 I. Do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   przyjmowane są dzieci:  

 

1.Zamieszkałe w obwodzie: 

a.  które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat,  

b. dzieci spoza obwodu (na prośbę rodziców, prawnych opiekunów), pod warunkiem, że 

przedszkole dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków 

pracy,  

c. w przypadku dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, jeżeli po przyjęciu wszystkich 

chętnych z rejonu są jeszcze wolne miejsca.  

    2. Zapisów dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.  

 

 II. Zasady postępowania rekrutacyjnego.  

 

1. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie stosując zasadę powszechnej dostępności 

ogłasza rekrutację w następujących formach:  

a. na tablicy ogłoszeń dla rodziców,  

b. na stronie internetowej.  

2. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w  Przedszkolu Publicznym w 

Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie rozpoczyna się na podstawie Karty zgłoszenia 

dziecka do  oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego, którą należy pobrać ze strony internetowej 

szkoły www.zpokolbaskowo.pl zał. nr 1 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 

pięciogodzinnego   obowiązani są przesłać  szkoły  droga elektroniczną scan karty zgłoszenia bądź 

listem w oznaczonym terminie prawidłowo i dokładnie wypełnioną kartę.  

4. Przyjmuje się zasadę składania karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego 

pięciogodzinnego   na dany rok szkolny.   



5. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w 

Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w ciągu całego roku 

szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.  

6. Przy rekrutacji do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego  nie jest brana pod uwagę kolejność 

składania karty zgłoszenia dziecka oraz do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w 

Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. 

7. Podstawowym kryterium naboru do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   jest liczba dzieci 

określonego przez  organ prowadzący w zasadach tworzenia arkusz organizacyjnego (maksymalnie 

25 uczniów). 

8. Liczba oddziałów w przedszkolu określona jest przez Organ Prowadzący i jest liczbą maksymalną.  

9. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek informowania szkoły rejonowej  

o zapisaniu (przeniesieniu) dziecka do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   poza rejonem. 

10. Decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza rejonem, w przypadku gdy przedszkole dysponuje 

wolnymi miejscami, podejmuje dyrektor. Rodzice takiego dziecka składają podanie do dyrektora , w 

którym uzasadniają swoją prośbę. 

11. Spotkania rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyszłych grup dzieci sześcioletnich do oddziału 

przedszkolnego pięciogodzinnego   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w 

Kołbaskowie organizowane są we wrześniu bieżącego roku. Informacja o terminie w/w spotkania 

umieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na tablicach 

ogłoszeń przedszkola znajdujących się w rejonie szkoły. 

12. Zatwierdzone listy dzieci do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w Przedszkolu Publicznym 

w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie podane są do publicznej wiadomości do końca 

czerwca bieżącego roku. 

13. Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi procedurami podejmuje dyrektor szkoły w 

porozumieniu z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

dziecka do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek 

Oświatowych w Kołbaskowie (dzieci 6-letnie). 

 

1. Imiona i nazwisko dziecka -       …………………………………………………………………………. 

2. Numer PESEL -                          ………………………………………………………………………….. 

3. Data i miejsce urodzenia, województwo -  ………………………………….……………………………. 

4. Adres zameldowania dziecka, kod pocztowy - 

…………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Adres zameldowania rodziców, kod pocztowy – 

…………………………………….…………….…………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów oraz kontakt telefoniczny– 

………………………………………………………………, telefon - ………………………… 

………………………………………………………………, telefon -…… ………………..…. 

7. Informacje o stanie zdrowia dziecka (choroby, uczulenia, alergie, diety, itp.)  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Mocne strony dziecka  

…………………………………………………………………………..……...………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Czy dziecko uczęszczało wcześniej do przedszkola?  

………………………………………………….………………………………….……………………………

……………………………..…………….. 

10. Czy nauczyciel w przedszkolu sygnalizował problemy wychowawcze? Jeżeli tak, to jakiego rodzaju? 

……………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………… 

11. Czy nauczyciel w przedszkolu sygnalizował problemy z nauką, przyswajaniem materiału? 

Jeżeli tak, to jakie to były problemy?  

…………………………………………………………………….…………………………… 

 

                 ……………….……………………………………….. 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 


