
Zasady Rekrutacji Dzieci Do Oddziału Przedszkolnego W Szkole 

Podstawowej Im.Marcina Bielskiego W Białej Na Rok Szkolny 2021/2022 
 

1.     Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej 

przyjmowane są dzieci w wieku 6, 5, 4, 3 lat. Dopuszcza się przyjęcie dzieci 2,5 letnich, jeżeli 

do przedszkola uczęszcza rodzeństwo dziecka lub ze względu na trudną sytuację rodzinną, 

losowe zdarzenia w rodzinie  dziecka, o ile nie spowoduje to konieczności zwiększenia liczby 

oddziałów. 

 W przypadku zaistnienia  konieczności zwiększenia oddziałów Komisja Rekrutacyjna 

kwalifikuje dzieci według szczegółowych kryteriów rekrutacji. 

 

2.     Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 

oddziale przedszkolnym, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

 

3.     W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat, 

ponieważ do tego czasu może być odroczony obowiązek szkolny tych dzieci.  

 

4.     Dzieci spoza gminy Rząśnia mogą być przyjmowane w przypadku wolnych miejsc po 

przyjęciu wszystkich kandydatów z terenu gminy. 

 

5.      Przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywają się na podstawie złożonych 

przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka), wypełnionych „Kart zgłoszenia dziecka 

do oddziału przedszkolnego”. Kartę można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze 

szkolnej strony internetowej. 

 

6.      Nabór prowadzi się zgodnie z harmonogramem: 

a.    od 18 lutego do 31 marca 2021 r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków 

b.    od 01 do 06 kwietnia 2021 r. – weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną 

c.    25 kwietnia 2021 r. – ogłoszenie listy  kandydatów zakwalifikowanych 

d.    do 05 maja 2021 r. – złożenie wniosku w postępowaniu uzupełniającym 

e.    do 10 maja 2021 r. – kwalifikacja dzieci w postępowaniu uzupełniającym 

f.     01 czerwca 2021 r. – ogłoszenie listy zakwalifikowanych w postępowaniu 

uzupełniającym 

g.    istnieje możliwość zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego także w czasie wakacji. 

 

7. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się 

 szczegółowe kryteria przyjęć dzieci (Kryteria mają jednakową wartość.): 

a.      wielodzietność rodziny kandydata, przy czym przez rodzinę wielodzietną rozumiemy   

rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, 

b.  niepełnosprawność kandydata, 

c.  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d.  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 



e.  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f.  samotne wychowywanie dziecka, 

g. objęcie kandydata pieczą zastępczą, 

 

8.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego decyduje data wpływu wniosku 

 

9.     Dokumentami obowiązującymi podczas rekrutacji jest karta zapisu dziecka do oddziału 

przedszkolnego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydatów ww. kryteriów.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


