
INFORMACJA O ZASADACH REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI 
SAMORZĄDOWYCH GMINY WIELICZKA

w roku szkolnym 2011/2012

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2004 r. Nr 173, poz. 329
             z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych
            statutów publicznego przedszkola i szkół publicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr .6, poz..624
            ze zm. z Rozp. MENiS z dnia 26 marca 2004r. (DzU 04.66.606);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków
            i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia 
              z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. nr 26 poz. 232),
4. Statut Przedszkola.
5.  Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 04 lutego 2009 r.

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli:

1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę
    powszechnej dostępności i jawności.
2. Zapisy do przedszkola przyjmuje dyrektor placówki.
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci rodziców zameldowanych na terenie Gminy Wieliczka
4. Zapisy do przedszkola prowadzi się od 1 do 31 marca         
5. Dopuszcza się możliwość dodatkowych zapisów w miarę wolnych miejsc.
6. Informację o zapisach dzieci do przedszkola ogłasza się w formie:
  - Oferty umieszczonej w widocznym miejscu w przedszkolu oraz środowisku lokalnym
  - planszy umieszczonej na publicznych tablicach ogłoszeniowych
  - notatki informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej i w mediach lokalnych

7. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu pobierają i składają „Kartę
    zgłoszenia dziecka do przedszkola” u dyrektora wybranego Przedszkola  w okresie rekrutacji,
     tj. od 1 do 31 marca (patrz pkt.4)

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
◦ dzieci pięcioletnie i sześcioletnie 
◦ dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców wobec 

których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź 
całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na 
podstawie odrębnych przepisów,

◦ dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, i inne np.
◦ dzieci z rodzin wielodzietnych,
◦ dzieci obojga rodziców pracujących,
◦ dzieci uczęszczające już do przedszkola,
◦ dzieci mające rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola.



W przypadku zgłoszenia do przedszkola większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc 
dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie:
◦ dyrektor przedszkola,

◦ przedstawiciel rady pedagogicznej,

◦ przedstawiciel rady rodziców,

◦ przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce

Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest dyrektor przedszkola.
W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor 
może odstąpić od powołania komisji kwalifikacyjnej.

W wyniku rekrutacji listę dzieci przyjętych i nie przyjętych na kolejny rok szkolny  podaje się 
zainteresowanym  do  wiadomości  w  wyznaczonym  miejscu  tj.w  holu   budynku  przedszkola  w 
terminie niezwłocznym po zakończeniu pracy komisji najpóźniej do 15 kwietnia 2011 r.

Rodzice maja prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej  do dyrektora 
przedszkola w terminie 14 dni licząc od podania wyników rekrutacji.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołania w terminie 14 dni licząc od zakończenia przyjmowania 
tych odwołań.

Tak podjęta decyzja przez dyrektora jest ostateczną decyzją dla zainteresowanych rodziców.

Dopuszcza się tworzenie listy rezerwowej:
  a. Na wniosek rodziców zainteresowanych dyrektor sporządza listę wg kolejności
     zgłoszeń
  b. Dzieci z listy rezerwowej przyjmowane są zgodnie z kolejnością umieszczenia na
     liście wg rocznika, w przypadku pojawienia się wolnego miejsca w przedszkolu.

Zainteresowanych Rodziców/Opiekunów  zapraszamy do przedszkoli, w których znajdą Państwo 
szczegółowe regulaminy rekrutacji  poszczególnych placówek oraz uzyskają dodatkowe informacje 
w tym zakresie.

SIEĆ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W GMINIE WIELICZKA:

1. Samorządowe Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobka

32-020 Wieliczka, ul. W.Pola 20    tel. 12 278-12-49

2. Samorządowe Przedszkole Nr 2 

32-020 Wieliczka, ul. Asnyka 10    tel. 12 278-36-77

3. Samorządowe Przedszkole Nr 3

32-020 Wieliczka, ul. J. Piłsudskiego 97   tel. 12 278-10-99

4. Samorządowe Przedszkole Nr 4

32-020 Wieliczka, oś. Szymanowskiego 10    tel. 12 278-18-65

5. Samorządowe Przedszkole Nr 5

32-020 Wieliczka, ul. W. Pola 23     tel. 12 294-91-68



6. Samorządowe Przedszkole w Koźmicach Wielkich   tel. 12 250-15-07

7. Samorządowe Przedszkole w Mietniowie  tel. 12 278-16-00

8. Samorządowe Przedszkole w Strumianach tel. 12 251-16-87

9. Samorządowe Przedszkole w Śledziejowicach  tel. 12 251-12-07
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