
Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola 
 

I. Tok postępowania rekrutacyjnego 
 

1)  Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkoli obejmuje: 
a) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolach 

oraz rejonów rekrutacyjnych; 
b) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkoli; 
c) przyjmowanie wypełnionych kart zgłoszeń dzieci do 

przedszkola; 
d) powołanie komisji rekrutacyjnych; 
e) ustalenie terminów i miejsc posiedzeń tych komisji; 
f) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkoli; 

      2)  Postępowanie komisji rekrutacyjnych jest jawne. 
 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego 
 

1) Do przedszkola  prowadzonym przez mgr Iwonę Szmaglińską 
przyjmowane są dzieci w wieku 2,5-6 lat zamieszkałe na 
terenie Chojnic oraz gminy Chojnice, z zastrzeżeniem punktu 
2. 

2) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może 
być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może 
być odroczony do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dane dziecko kończy 10 lat. 

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor 
przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

4) Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne 
przygotowanie przedszkolne. 

5) Liczba oddziałów określona w wykazie miejsc organizacyjnych 
w przedszkolu jest liczbą maksymalną i w przypadku 
zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega 
odpowiedniemu zmniejszeniu. 

6) Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza 
terenu Chojnic mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu 



potrzeb mieszkańców najbliżej zamieszkałych danej placówki 
przedszkolnej i nie mogą wpływać na liczbę oddziałów  
w przedszkolu. W przypadku przyjmowania dzieci spoza 
terenu Chojnic kierować się należy: 

a)   sytuacją rodzinną dziecka; 
b)  miejscem pracy rodziców; 
c)   miejscem zamieszkania i odległością od przedszkola. 

      7)   Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkoli na terenie 
Chojnic odbywa się raz w      
            roku: 

a) rodzice składają kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola 
w wybranej przez siebie placówce; 

       8)   Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do 
przedszkoli: 

      a)  dzieci 6-letnie; 
b)  dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących; 
matek lub ojców, wobec      

których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności    bądź całkowitą niezdolność do 
pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na 
podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin 
zastępczych; 

b) dzieci zamieszkałe na terenie Chojnic, uczęszczające już 
do danego przedszkola; 

c) dzieci obojga pracujących rodziców; 
d) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci); 
e) dzieci nauczycieli mają prawo pierwszeństwa przy 

równych z innymi dziećmi warunkach. 
      

III. Skład komisji rekrutacyjnej 
 

W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 
                a)  dyrektor; 
      b)  przedstawiciel rady pedagogicznej; 
      c)   przedstawiciele rodziców. 
 

IV. Zasady ogłaszania rekrutacji 
 



1) Podstawową rekrutację ogłasza Dyrektor Wydziału Urzędu 
Miasta w formie: 
a)  pisemnych ogłoszeń we wszystkich przedszkolach i w 
szkołach     
      podstawowych; 
b) pisemnych ogłoszeń na tablicach informacyjnych; 
c) komunikatu na stronie internetowej. 

2) Dyrektor Wydziału Oświaty wyznacza termin składania przez 
rodziców kart zgłoszeń dziecka do przedszkola oraz 
harmonogram rekrutacji obowiązujący na danym terenie. 

V. Dokumenty dotyczące rekrutacji 
 

1) Dokumenty składane przez rodziców do przedszkoli to: 
                 a)  karta zgłoszenia dziecka do przedszkola; 
                 b)  inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb 
przedszkola. 
       2)   Dokumenty stanowiące podstawę pracy komisji 
rekrutacyjnej to: 
      a)  imienne wykazy zgłoszonych dzieci; 

b)  karty zgłoszeń dzieci do przedszkoli oraz inne dokumenty 
złożone przez   

 rodziców; 
d) wykaz miejsc organizacyjnych w przedszkolach danego 

rejonu. 
3)   Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego 
posiedzenia, do którego   
       załącza: 
         a)  listy dzieci zamieszkałych na terenie Chojnic przyjętych 
do przedszkoli  

 (według oddziałów, z zaznaczeniem rocznika) 
                b)  listy dzieci niezamieszkałych na terenie Chojnic 
proponowanych do przyjęcia  
                      do przedszkola (według oddziałów, z zaznaczeniem 
rocznika);     

c) wykaz wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach 
(według grup wiekowych); 

 
 
 



VI. Zadania dyrektora przedszkola 
 
 

1) Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji 
rekrutacyjnej: 

                a)  wywieszenie harmonogramu rekrutacji i niniejszego 
Regulaminu; 
                b)  ewentualne wyjaśnianie rodzicom zasad określonych 
w niniejszym  
 Regulaminie; 

c) wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka do 
przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów 
dostarczanych przez rodziców; 

d) prowadzenie rozmów wstępnych ze wszystkimi rodzicami 
zgłaszającymi dziecko do przedszkola; 

e) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem 
formalnym  

 i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
- datę urodzenia dziecka, 
- miejsce zamieszkania dziecka, 
- czas pobytu dziecka w przedszkolu, 
- wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu, 
- pracę rodziców, 
- czytelność zapisów, podpisy rodziców i pieczęci w karcie 
zgłoszenia oraz na       
   innych załączanych dokumentach. 
f) sporządzenie na posiedzenie komisji wykazu zgłoszonych 

dzieci z podziałem na grupy wiekowe, zawierającego 
następujące informacje: 

- nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym, 
- numery PESEL dzieci, 
- adresy zamieszkania dzieci, 
- informacje o pełnym (z wyżywieniem) lub niepełnym czasie 
pobytu dzieci  
  w przedszkolu. 

      2)   Wywieszanie list przyjętych dzieci, przygotowanych na 
posiedzeniu komisji. 
 
 


