Procedura przydziału dzieci do grup w Przedszkolu Samorządowym
„Baśniowa Kraina” w Błaszkach
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
Rozporządzenie MEN z dnia 28.02.2019r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli
Cel procedury:
- stwarzanie optymalnych warunków organizacyjnych przyjęcia dziecka do
przedszkola
- zapewnienie dzieciom warunków pobytu w przedszkolu odpowiednio do ich
potrzeb rozwojowych
Zakres procedury:
Dokument reguluje zasady przydziału dzieci do grup po zakończeniu
postępowania rekrutacyjnego oraz w naborze uzupełniającym w trakcie roku
szkolnego.
Definicja przedmiotu procedury:
Przez przydział dziecka do grupy rozumie się wskazanie nazwy grupy,
określenie grupy wiekowej oraz imienne wskazanie nauczycielek w grupie.
Zasady, obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących
zadanie, które jest przedmiotem procedury.
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. Przeprowadza się rekrutację uzupełniającą w miarę wolnych miejsc w
przedszkolu w ciągu roku szkolnego.
4. W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w trakcie
roku szkolnego decyzję podejmuje dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z
nauczycielem grupy, w której jest wolne miejsce.

5. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna wg harmonogramu i regulaminu
rekrutacji.
6. Przydziału dzieci do konkretnych grup dokonuje Komisja Rekrutacyjna po
zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, najpóźniej do 30 sierpnia.
7. Przydział dzieci do grup warunkowany jest wiekiem dziecka, poziomem
funkcjonowania społecznego, miejscem zamieszkania oraz indywidualnymi
potrzebami dzieci.
8. W przypadku, gdy kilkoro dzieci osiągnęło ten sam wiek, lecz z powodu
ograniczenia liczebnego grup (25 dzieci) nie mogą zostać przydzielone do tej
samej grupy, o przydziale w każdym indywidualnym przypadku decyduje
Komisja Rekrutacyjna w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, mając na uwadze
zawsze dobro dziecka.
9. Dzieci, które uczęszczają do danej grupy wiekowej, przechodzą na kolejny
rok szkolny ze swoimi nauczycielkami – jeżeli nie ma takiej możliwości stosuje
się kryterium:









przydział dzieci do poszczególnych grup warunkowany jest wiekiem
dziecka, poziomem funkcjonowania społecznego oraz indywidualnymi
potrzebami dzieci, które określają członkowie rady pedagogicznej
jeżeli po dokonaniu naboru nie można zorganizować grup jednorodnych
wiekowo, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo
praca w oddziałach mieszanych prowadzona będzie na dwóch poziomach,
dostosowana do rozwoju, potrzeb i możliwości dzieci.
każdy nauczyciel pracujący w grupie mieszanej zobowiązany jest
dobierać treści, metody i formy pracy kierując się zasadą
indywidualizacji.
po utworzeniu list dzieci w danej grupie zmiana grupy możliwa będzie
tylko w porozumieniu z nauczycielem, oparta na wymianie dzieci.

10. Rodzice składający Deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do przedszkola, mogą
zmienić godziny pobytu dziecka w przedszkolu / z godz. 13.00 do 18.00 na
godz. 6.30 do 16.00 lub odwrotnie/ . Rodzice zobowiązani są do przedłożenia
dokumentów potwierdzających zmianę sytuacji zawodowej lub rodzinnej
/zaświadczenie o zatrudnieniu, wyrok sądowy, orzeczenie o niepełnosprawności,
zaświadczenie z urzędu skarbowego, miejskiego/.

11. Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy składanego wcześniej wniosku o
przyjęcie dziecka do przedszkola i deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego oraz załączonych do nich dokumentów.
12. W przypadku zmiany sytuacji zawodowej lub rodzinnej rodziców dziecka
Komisja Rekrutacyjna może przydzielić dziecko do grupy dopołudniowej, jeśli
dysponuje wolnymi miejscami.
13. Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w grupie popołudniowej
Komisja Rekrutacyjna może przydzielić dziecko z grupy dopołudniowej na
popołudniową na wniosek rodzica.
14. Do grup funkcjonujących w godz. od 6.30 do 16.00 w pierwszej kolejności
przydzielane są dzieci rodziców obojga pracujących.
15. Jeżeli przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami w grupach od 6.30
do 16.00 przydziela się do nich dzieci wg następującej kolejności:
1/1 co najmniej jednego pracującego rodzica i deklarującego pobyt dziecka w
przedszkolu powyżej 5 godzin,
1/2 wystąpienia udokumentowanej sytuacji losowej
16. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dokonuje przydziału grup
nauczycielkom po ostatecznym zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego
przedszkola przez organ prowadzący, najpóźniej do 30 sierpnia.
17. Listy dzieci z podziałem na grupy ogłaszane są rodzicom dzieci, do dnia 30
sierpnia każdego roku na tablicy informacyjnej w przedszkolu.
18. Nauczycielka pracująca od godzin otwarcia przedszkola przyjmuje dzieci ze
wszystkich grup pod swoją opiekę do momentu podjęcia pracy przez następne
nauczycielki.
19. Nauczycielka pracująca do godzin zamknięcia przedszkola przyjmuje pod
opiekę dzieci ze wszystkich grup do momentu rozejścia się dzieci do domu.
20. Rodzice mają prawo odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w
terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości listy dzieci z podziałem na grupy.
21. Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia otrzymania odwołania
sporządza uzasadnienie przydziału dziecka do danej grupy.

22. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic ma prawo
odwołania się od decyzji do dyrektora przedszkola.
23. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania.
24. Procedura wchodzi w życie z dniem 18.02.2021r.
25. Traci moc Procedura przydziału dzieci do grup z dnia 30 czerwca 2015r.

Zarządzenie nr 8 2020/21
Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina”
W Błaszkach
Z dnia 18 lutego 2021r.
W sprawie: Wprowadzenia” Procedury przydziału dzieci do grup”.

Na podstawie: ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
zarządzam, co następuje:

§1
Wprowadza się Procedurę przydziału dzieci do grup, której treść stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§2
Zobowiązuje się członków Rady Pedagogicznej i członków Komisji Rekrutacyjnej do
zapoznania się z treścią procedury.

§3
Traci moc „Procedura przydziału dzieci do grup” z dnia 30.06.2015r.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

…………………………………………
/ podpis dyrektora/

