
Zasady rekrutacji 
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pilchowice na rok szkolny 2017/2018

Wychowanie  przedszkolne  obejmuje dzieci  od początku roku szkolnego  w roku kalendarzowym,  w którym
dziecko kończy 3 lata,  do końca  roku szkolnego  w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 7 lat.
Wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Pilchowice jest realizowane w przedszkolach. 

Dzieci  sześcioletnie  (urodzone  w  2011  roku)  obowiązane  są odbyć  roczne  przygotowanie  przedszkolne.
Obowiązek  ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
6 lat. 
Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

Dzieci  pięcioletnie (urodzone  w  2012  r.),  dzieci  czteroletnie  (urodzone  w  2013  r.)  oraz  
dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2014-2011), oraz
dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny, zamieszkałe na terenie Gminy Pilchowice.

3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Pilchowice mogą ubiegać się o przyjęcie
dziecka do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi
miejscami.

4. Rodzice/prawni  opiekunowie  dzieci  urodzonych  w  2015  r.  mogą  ubiegać  się  o  przyjęcie  do
przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
6. Od  08.03.2017r.  do  15.03.2017r.  rodzice/prawni  opiekunowie  dzieci,  które  obecnie  uczęszczają do

przedszkoli,  składają  deklarację  o  kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego  w  roku  szkolnym
2017/2018 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pilchowice rozpoczyna się od
dnia 16 marca 2017r., w szczególności:

 Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów
dziecka. 

 Rodzice/prawni  opiekunowie pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu, wypełniają  go odręcznie
i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole.

 Podpisy  obojga  rodziców/prawnych  opiekunów  dziecka  są  potwierdzeniem  zgodności  informacji
zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku oraz wydanie rodzicom
potwierdzenia przyjęcia  wniosku odpowiedzialny jest  dyrektor  przedszkola/szkoły lub upoważniony
pracownik przedszkola.

 Do  wniosku  o  przyjęcie  należy  dołączyć  dokumenty/oświadczenia  potwierdzające  spełnianie
kryteriów. 

 Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu wskazanym we

wniosku.


