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REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI 

do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi  

„Kraina Marzeń” w Zgłobicach 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

• Statut Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Kraina Marzeń”  

w Zgłobicach 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

• Rozporządzenie    Ministra    Edukacji    Narodowej    z    dnia     24    sierpnia     2017     r.     

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

 

§ 1 
ZASADY OGŁASZANIA REKRUTACJI ORAZ JEJ WYNIKÓW 

 

1. Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza przedszkole w formie pisemnego ogłoszenia dla 

rodziców, umieszczonego na stronie internetowej przedszkola 

(www.przedszkolezglobice.gminatarnow.pl) oraz tablicy informacyjnej w przedszkolu. 

2. Rekrutacja prowadzona jest od 15 lutego do 28 lutego. Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi 

dyrektor przedszkola. 

3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają corocznie w terminie od 1 do 10 lutego 

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Jeżeli rodzice nie złożą deklaracji  

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, dziecko nie zostanie przyjęte od 1 września do 

przedszkola. 

4. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone przez dyrektora przedszkola na tablicy informacyjnej  

w przedsionku przedszkola do 20 marca. 
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§ 2 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w uzasadnionych przypadkach komisja 

może przyjąć dziecko 2,5 – letnie, które w sierpniu będzie miało skończone 2 lata  

i 6 miesięcy). 

2. Do   przedszkola   przyjmowane   są   dzieci   niepełnosprawne   posiadające   orzeczenie    

o potrzebie kształcenia specjalnego (zasady przyjęć dzieci niepełnosprawnych określa załącznik  

nr 1 niniejszego Regulaminu). 

3. Liczbę miejsc w przedszkolu określają odrębne przepisy zamieszczone w Statucie Przedszkola. 

4. W trakcie roku przedszkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora   

w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych. 

5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć:  

a.) kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola, 

b.) kserokopię opinii wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – jeżeli dziecko taką 

posiada. 

6. Karty zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi 

„Kraina Marzeń” w Zgłobicach wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, 

brak danych dot. zatrudnienia rodziców, brak podpisu itp.) z powodu niespełnienia formalnych 

kryteriów, nie będą rozpatrywane. 

7. W przypadku większej liczby chętnych, niż liczba dostępnych miejsc, o przyjęciu decyduje komisja 

kwalifikacyjna, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a.) dzieci już uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Kraina 

Marzeń” w Zgłobicach, 

b.) dzieci pracowników przedszkola,  

c.) dzieci niepełnosprawne, 

d.) rodzeństwo dzieci już uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi „ Kraina Marzeń” w Zgłobicach, 
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e.) dzieci pochodzące ze Zgłobic, 

f.) dzieci matek/ojców samotnie je wychowujących,  

g.) dzieci rodziców pracujących, 

h.) w następnej kolejności przyjmowane są dzieci według kolejności zgłoszeń,  

i.) w przypadku braku wolnych miejsc tworzona jest lista rezerwowa. 

8. Rodzice dzieci po raz pierwszy przyjętych do przedszkola zobowiązani są osobiście złożyć 

potwierdzenie woli podjęcia edukacji przedszkolnej w terminie do 15 kwietnia. 

9. Brak potwierdzenia woli podjęcia edukacji w przedszkolu do 15 kwietnia 2022 roku będzie 

skutkował wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2022 roku. 
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Załącznik nr 1 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

DO GRUP INTEGRACYJNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH 

w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi  

„Kraina Marzeń” w Zgłobicach 

 

§ 1 

ORGANIZACJA GRUPY INTEGRACYJNEJ 

 

1. Do grupy integracyjnej przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz dzieci pełnosprawne. 

2. Liczba dzieci w grupie integracyjnej liczy do 20 osób, w tym do 5 dzieci z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności. 

3. W grupie równocześnie pracuje dwóch pedagogów: nauczyciel prowadzący (wychowawca 

przedszkolny) oraz nauczyciel wspomagający (pedagog specjalny), który dostosowuje metody  

i formy pracy do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci oraz czuwa nad ich realizacją. 

4. W zależności od potrzeb oraz możliwości  dzieci  niepełnosprawnych  przebywających  w grupie, 

dyrektor przedszkola może dodatkowo zatrudnić specjalistę lub pomoc nauczyciela. 

5. Czas  pobytu  dzieci  niepełnosprawnych  w  przedszkolu  ustalany  jest  indywidualnie,   

z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka. 
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§ 2 
ORGANIZACJA GRUPY OGÓLNODOSTĘPNEJ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZAJĄ DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNE 

 

1. Do grupy ogólnodostępnej przyjmowane są dzieci pełnosprawne. Mogą być do niej przyjęte 

również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Liczba dzieci w grupie ogólnodostępnej, do której przyjmowane są dzieci niepełnosprawne nie 

może przekraczać 26 osób, w tym od 1 do 3 dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

3. W grupie pracuje nauczyciel prowadzący (wychowawca przedszkolny). 

4. W zależności od potrzeb  oraz możliwości  dzieci  niepełnosprawnych  przebywających  w grupie, 

dyrektor przedszkola może dodatkowo zatrudnić specjalistę lub pomoc nauczyciela. 

 

§ 3 
ZASADY NABORU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO GRUPY INTEGRACYJNEJ 

ORAZ DO GRUPY OGÓLNODOSTĘPNEJ 
 

1. Do grupy integracyjnej oraz ogólnodostępnej przyjmowane są dzieci : 

a) słabosłyszące, 

b) słabowidzące, 

c) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, 

e) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

f) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

g) zagrożone niedostosowaniem społecznym, 

h) dzieci pełnosprawne. 

2. Do jednej grupy przyjmowane są dzieci o zróżnicowanych zaburzeniach rozwojowych. 

3. Przy zapisie dziecka z niepełnosprawnością do przedszkola wymagane jest: 

a)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną, 
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b) opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – jeżeli dziecko taką posiada, 

c) karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, 

d) dokumentacja dotychczasowego przebiegu rozwoju dziecka (dokumentacja medyczna, opinie 

psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, przeprowadzone diagnozy itp.). 

4. Przy naborze dzieci niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego, jak również ogólnodostępnego,  

pod  uwagę  brany  jest  ich  wiek  rozwojowy,  a  nie  metrykalny, z uwzględnieniem specyfiki oraz 

głębokości zaburzenia. 

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem 

przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat. Dzieci te mają możliwość 

dwukrotnego odroczenia spełniania obowiązku szkolnego. Odroczenie nie może trwać jednak dłużej, 

niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Wniosek 

o odroczenie składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, można go również 

złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie 

później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć 

spełnianie obowiązku szkolnego. 

6. Poziom funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych przyjmowanych do grupy integracyjnej oraz 

ogólnodostępnej musi pozwolić na efektywną pracę całej grupy. Istotne jest osiągnięcie przez 

dziecko niepełnosprawne takiego stopnia samodzielności     i rozwoju  społeczno-emocjonalnego,  

który  umożliwia  współpracę  z  innymi  dziećmi  i nauczycielami. 

7. Przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do przedszkola poprzedzone jest:  

a.) szczegółowym wywiadem z rodzicami, 

b.) obserwacją dziecka. 

8. Dyrektor  przedszkola  może  odmówić   przyjęcia   dzieci   z  głębokimi   dysfunkcjami w przypadku, 

gdy placówka nie jest w stanie zapewnić dziecku właściwych warunków. 
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