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PODSTAWA PRAWNA: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ; 

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

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkolu ; 

• Statut Miejskiego Przedszkola Nr 33 w Katowicach. 

 

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

powszechnej dostępności. 

2. Zapisy do przedszkola prowadzone są w formie elektronicznej w terminie ustalonym 

przez organ prowadzący. Dopuszcza się możliwość dodatkowych zapisów w miarę 

wolnych miejsc w ciągu trwania roku szkolnego.  

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat i uczęszczają aż do 

rozpoczęcia nauki w szkole, czyli do osiągnięcia 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. 

6. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola 

obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, 

uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności. 

8. Jeżeli w wyniku rekrutacji elektronicznej nie można zorganizować grup jednorodnych 

wiekowo, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo. 

9. Do poszczególnych grup przydziela się dzieci na podstawie daty urodzenia. 

10. W przypadku, kiedy dwoje lub więcej 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 dyrektor przedszkola, 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

11.  Decydującym kryterium w w/w przypadku będzie miesiąc i dzień urodzenia dziecka 

(dziecko urodzone wcześniej będzie przyporządkowane do grupy starszej). 

12. Listy dzieci z podziałem na grupy ogłaszane są rodzicom/opiekunom prawnym dzieci,  

do dnia 31 sierpnia każdego roku na tablicy informacyjnej w przedszkolu. 

13. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania. 


