
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI 

do Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół 

im. Jana Pawła II w Świdnicy 

 

I. Zasady postępowania rekrutacyjnego 

§ 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 

§ 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. 

§ 3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko 

sześcioletnie  obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w 

sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 4. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza obwodu, tj. spoza Świdnicy, Piasków, 

Łochowa mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców właściwego obwodu i nie 

mogą wpływać na liczbę miejsc w oddziale przedszkolnym. 

§ 5. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do oddziału przedszkolnego: 

1) miejsce zamieszkania - obwód szkoły podstawowej, w którego granicach znajduje się 

1. siedziba oddziału przedszkolnego ( tj. Świdnica, Piaski, Łochowo) 

2) wielodzietność rodziny kandydata 

3) niepełnosprawność kandydata 

4) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

5) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

6) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

7) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

8) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

§ 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria: 

1) zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb 

rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić 

obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi 

2) lokalne potrzeby społeczne. 

  



II. Skład komisji rekrutacyjnej: 

§ 1. W skład komisji rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Zespołu Szkół wchodzą: 

1) wicedyrektor – jako przewodniczący 

2) przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek 

3) przedstawiciel Rady Rodziców – członek  

III. Zasady ogłaszania rekrutacji 

§ 1. Rekrutację ogłasza Dyrektor Zespołu Szkół w formie: 

1) ogłoszenia na tablicy informacyjnej placówki 

2) informacji na stronie internetowej placówki 

§ 2. Rekrutacja dzieci na dany rok szkolny trwa od 1 marca danego roku kalendarzowego do 15 

kwietnia danego roku kalendarzowego. 

IV. Dokumentowanie procesu rekrutacji 

§ 1. Dokumenty składane przez rodziców do oddziału przedszkolnego to: 

1) Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – dostępny w oddziale 

przedszkolnym, sekretariacie szkoły i do pobrania na stronie internetowej Zespołu Szkół w 

Świdnicy www.zs.swidnica.zgora.pl (Oddział Przedszkolny) 

§ 2. Decyzje komisji rekrutacyjnej są protokołowane, akta łącznie z wnioskami zgłoszeń dzieci 

przechowywane są w sekretariacie szkoły. 

§ 3. Protokół powinien zawierać skład komisji i wykaz dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych do oddziału 

przedszkolnego. 

§ 4. Za sporządzenie i wywieszenie list przyjętych oraz nieprzyjętych dzieci odpowiedzialny jest 

przewodniczący komisji rekrutacyjnej w terminie do 15 maja danego roku. 

V. Przepisy końcowe 

§ 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy - nie może być ona większa niż 25 

dzieci w jednym oddziale. 

§ 2. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych. 

§ 3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do oddziału przedszkolnego decyzją Dyrektora 

Zespołu Szkół w Świdnicy. 

 


