
PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572);  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 

2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 

publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. z 

2004 r. Nr 26, poz. 232).  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)  

 

Szczegółowy opis procedury:  

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3–6 lat,  

2. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się w 

następujących terminach:  

 1.03.–30.04. – pobieranie Wniosków o przyjęcie dziecka do 

oddziału przedszkolnego w sekretariacie szkoły, wypełnienie i 

złożenie w  szkole osobiście  

 20.05. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do oddziału 

przedszkolnego  

 27.05. – składanie odwołań od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej  

 03.06. – przekazanie rodzicom decyzji w sprawie odwołania  

3. Dyrektor powołuje Komisję Kwalifikacyjną w składzie: dyrektor szkoły 

jako przewodniczący, przedstawiciel rady rodziców oraz przedstawiciel 

rady pedagogicznej.  

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego można pobrać 

od 1 marca .  

5. Wypełniony Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 

składa się w szkole  w terminie do 30 kwietnia.  

6. Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje Wnioski o przyjęcie dziecka do 

oddziału przedszkolnego i podejmuje decyzje zgodnie z poniższymi 

kryteriami.  



7. Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola są następujące:  

 

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są: 

1. Dzieci zamieszkałe: w Krzeczynie Wielkim, Gorzycy, Krzeczynie 

Małym, Chróstniku, Bolanowie i Osiedle Lubin. Dzieci niebędące 

mieszkańcami przyjmowane są do przedszkola pod warunkiem, że w 

przedszkolu są wolne miejsca i dyrektor  wyraża na to zgodę;  

2. Dzieci sześcioletnie, które objęte są obowiązkiem rocznego 

przygotowania przedszkolnego; (zapisy w sekretariacie szkoły) 

3. Dzieci 5 letnie, które mają prawo do rocznego przygotowania 

przedszkolnego; (wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego) 

4. Dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci, 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; 

5. Dzieci obojga rodziców pracujących; 

6. Dzieci wcześniej uczęszczające do oddziału przedszkolnego 

8. Komisja ogłasza swoją decyzję, w postaci protokołu z posiedzenia 

komisji i listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na tablicy ogłoszeń 

w dniu 20 maja .  

9. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwoływać się od decyzji Komisji 

Kwalifikacyjnej do dyrektora przedszkola w ciągu 7 dni od ogłoszenia 

listy.  

10. Dyrektor rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź 

w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania. Decyzja dyrektora szkoły jest 

ostateczna.  

 

 

 

 

 


