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Procedura przydziału dzieci do grup  

w Przedszkolu Samorządowym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 

i Specjalnymi w Skawinie 

 

 

Podstawa prawna: 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 

 2021 r. poz. 4, 619, 762.)  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r. poz. 502) 

Statut Przedszkola Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie 

Regulamin Rekrutacji Przedszkola Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i 

Specjalnymi w Skawinie 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu  o zasadę 

powszechnej dostępności. 

2. Zapisy do przedszkola prowadzone są  w terminie ustalonym przez Organ Prowadzący. 

3. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna wg harmonogramu i Regulamin rekrutacji. Do 

przedszkola przyjmowane są 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.  

4. 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.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, 

które ukończyło 2,5 roku. 
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6. Dopuszcza się przyjmowanie dzieci w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc. 

7. Po 1 września o przyjęciu do przedszkola decyduje Dyrektor. 

 

II. Przydział do grup. 

1. Przydział dzieci do poszczególnych grup uwarunkowany jest przede wszystkim posiadanymi 

wolnymi miejscami, poziomem funkcjonowania psycho- społecznego dziecka oraz 

indywidualnymi potrzebami, które określają członkowie Rady Pedagogicznej. 

2. Dyrektor i Rada Pedagogiczna dokonując podziału dzieci na grupy mają zawsze na uwadze 

dobro dziecka. 

3. Z uwagi na przydział dzieci do grup integracyjnych i specjalnych, mogą one być grupami 

mieszanymi pod względem wieku,  

4. W  przypadku dzieci z niepełnosprawnością podczas przydziału do grup pod uwagę brany jest 

wiek rozwojowy, umiejętności psycho- fizyczne dziecka, samodzielność, rozwój emocjonalno- 

społeczny a  nie wiek metrykalny. 

5. Jeżeli nie można zorganizować grup jednorodnych wiekowo, dzieci są łączone w grupy jak 

najbardziej zbliżone wiekowo. 

6. Do poszczególnych grup przydziela się dzieci na podstawie roku urodzenia. 

7. W przypadku, kiedy dwoje lub więcej dzieci osiągnęło ten sam wiek, lecz z powodu 

ograniczenia liczebnego grupy, nie może zostać przydzielone do tej samej grupy, o przydziale 

w każdym indywidualnym przypadku decyduje Rada Pedagogiczna. Decydujący głos ma 

Dyrektor przedszkola. 

8. Decydującym kryterium będzie w w/w przypadku, poziom funkcjonowania społecznego, 

stopień samodzielności czy miesiąc i dzień urodzenia dziecka. 

9. W wyjątkowej sytuacji gdy w grupie rekrutacyjnej pojawią się dzieci, których wiek nie 

odpowiada wolnym miejscom w konkretnej grupie wiekowej z uwagi na  zapewnienie właściwej 

opieki i możliwości rozwoju dziecka, dopuszczone jest łączenie grup w system mieszany 

wiekowo. 

10. Praca w oddziale mieszanym prowadzona będzie na różnych poziomach, dostosowana będzie 

do rozwoju indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. 

11. Każdy z nauczycieli  pracujący w grupie mieszanej zobowiązany jest dobrać treści, metody i 

formy pracy kierując się zasadą indywidualizacji,  

12. Dzieci odroczone od obowiązku szkolnego, mogą być przydzielone do grupy mieszanej 

wiekowo w tym przypadku decydujący jest poziom funkcjonowania społecznego, 

emocjonalnego i rodzaj niepełnosprawności, nie decyduje wiek metrykalny.  
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13. Do grup specjalnych przydziela się dzieci według wieku rozwojowego, psycho-społecznego 

 z uwzględnieniem danej niepełnosprawności. Liczebność będzie określana zgodnie z  

rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki 

14. Lista dzieci z podziałem na grupy ogłaszana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci 

najpóźniej 31 sierpnia. 

15. Istnieje możliwość łączenia oddziałów w sytuacjach: 

a. Choroby, urlopu nauczyciela 

b. Absencji dzieci, 

c. W czasie schodzenia i rozchodzenia się dzieci 

d. W okresach niskiej frekwencji dzieci: przerwy międzyświąteczne, ferie, wakacje 

e. Inne nieprzewidziane sytuacje 

16. Grupa łączona nie może liczyć więcej niż 20 dzieci w tym 5 dzieci z orzeczeniem 

17. Grupa specjalna nie może liczyć więcej niż 4-5 dzieci z uwagi na rodzaj posiadanej przez dzieci 

niepełnosprawności. 

 

III. Postanowienia końcowe. 

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 13/23/6/2022 


