
REGULAMIN        REKRUTACJI           DZIECI                    DO PUNKTU 

PRZEDSZKOLNEGO  W  TRZEBIELINIE 

 

 

 

Rozdział I 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 

 

1. Do punktu przedszkolnego znajdującego się w Trzebielinie przyjmowane 

są dzieci w wieku 3 -4 lat zamieszkałe zgodnie z planem sieci szkół 

publicznych na terenie Gminy Trzebielino oraz granic ich obwodów. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyjąć dziecko, które 

ukończyło 2,5 roku. 

3. Liczba miejsc wynosi 25. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci 

do punktu przedszkolnego powołuje się komisję rekrutacyjną. 

4. Zapisy na kolejny rok szkolny dokonuje się od 1 kwietnia do 30 kwietnia 

każdego roku. 

5. Zapisy do punktu przedszkolnego prowadzi dyrektor szkoły. 

6. Rodzice (opiekun prawny dziecka) zobowiązani są przy zapisywaniu 

złożyć „Kartę zgłoszenia dziecka” do punktu przedszkolnego w 

Trzebielinie. 

7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc w 

pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci: 

• dzieci niepełnosprawne 

• dzieci wskazane przez GOPS 

• dzieci stwierdzonymi wadami wymowy 

• dzieci zameldowane na terenie Gminy Trzebielino (zgodnie z 

rozdziałem I, pkt. 1) 



• dzieci mieszkające na terenie gminy Trzebielino (zgodnie z 

rozdziałem I, pkt. 1) 

• matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko 

• obydwoje rodziców dziecka pracują 

8. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do punktu przedszkolnego jest  

mniejsza od liczby miejsc można odstąpić od powołania komisji 

rekrutacyjnej 

9. Powołana komisja rekrutacyjna składa się z:  

• przedstawiciel GOPS – u 

• przedstawiciel Urzędu Gminy 

• sołtys miejscowości Trzebielino 

• dyrektor SP Trzebielino 

10. Zadania komisji rekrutacyjnej: 

• rozpatrywanie kart zgłoszeń 

• wywieszenie listy dzieci przyjętych 

 

 

Rozdział II 

Zasady ogłaszania rekrutacji 

1. Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza dyrektor SP Trzebielino w 

formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców na tablicach ogłoszeń, podając 

termin składania przez rodziców kart zapisu dziecka do punktu 

przedszkolnego. 

 

 

Rozdział III 

Dokumenty dotyczące rekrutacji 

1. Dokumenty składane do punktu przedszkolnego przez rodziców to: 



a. karta zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego 

b. inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb 

- ksero dowodu osobistego rodzica 

- zaświadczenia z zakładu pracy obojga rodziców 

- zaświadczenie od lekarza (dotyczy dzieci niepełnosprawnych) 

- notatka sporządzona przez GOPS (dotyczy rodzin korzystających 

ze wsparcia GOPS w Trzebielinie) 

       2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy komisji rekrutacyjnej to: 

            a. karty zapisu dzieci do punktu przedszkolnego 

            b. inne dokumenty złożone przez rodziców 

       3. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do  

            Którego załącza: 

a. listę dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego wg roku urodzenia 

b. listę dzieci nieprzyjętych 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r. 

 

 

  

 


