
Kryteria rekrutacji dzieci 5 i 6 letnich do oddziału przedszkolnego przy Zespole 

Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie 

 

1. Do oddziału przedszkolnego przy ZPG i SP w Leźnie w pierwszej kolejności 

przyjmowane są dzieci 5 i 6 – letnie,  które są obowiązane  odbyć roczne 

przygotowanie przedszkolne zameldowane bądź zamieszkałe w rejonie szkoły. 

2. Zasady ogłoszenia rekrutacji: 

 Rozpoczęcie rekrutacji ogłasza dyrektor ZPG i SP w Leźnie w dniu  01 marca 

każdego roku w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły 

www.zslezno.zukowo.pl  oraz w formie pisemnych ogłoszeń  w Oddziale 

Przedszkolnym, na drzwiach wejściowych do budynku szkoły, sklepach                

i  innych miejscach zwyczajowo przyjętych. W ogłoszeniu zawarty jest termin 

zakończenia rekrutacji – nie wcześniej niż 1 miesiąc od daty ogłoszenia. 

 Najpóźniej na miesiąc przed planowanym spotkaniem dyrektor szkoły ogłosi 

termin zebrania z rodzicami uczniów klas zerowych na następny  rok szkolny 

w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły 

www.zslezno.zukowo.pl  oraz w formie pisemnych ogłoszeń w Oddziale 

Przedszkolnym, na drzwiach wejściowych do budynku szkoły, sklepach                  

i innych miejscach zwyczajowo przyjętych.  

3. Zadania Dyrektora ZPG i SP w Leźnie: 

a. Zadbanie o terminowe ogłoszenia o terminach rekrutacji. 

b. Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym ze szczególnym 

wróceniem uwagi na miejsce zamieszkania oraz telefon kontaktowy bądź adres                   

e-mail rodziców. 

4. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola będzie mniejsza od 

liczby miejsc, którymi dysponuje Oddział Przedszkolny (maksymalnie 24 miejsca w 

grupie) przyjęte zostaną dzieci 4 - letnie przy naborze których zastosowanie mają 

poniższe  priorytety w kolejności ich zapisu: 

a. dzieci matek, ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do 

samodzielnej egzystencji; 

b. dzieci, których rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności; 

c. dzieci ojców, matek samotnie wychowujących dzieci a pracujących zawodowo 

(wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu); 
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d. dzieci z rodzin pełnych, gdzie oboje rodziców pracują zawodowo; 

e. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych; 

f. dzieci z rodzin wielodzietnych; 

g. rodzeństwo dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego. 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO                        

W ZPG I SP W LEŹNIE 

 01  marca – 31 marca  każdego roku – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do 

szkoły, przeprowadzenie rekrutacji dzieci  5 i 6 letnich przez ZPG i SP                                        

w Leźnie 

 01 maja – 31 maja każdego roku – organizacja zebrania z rodzicami dzieci 

zadeklarowanych do klasy 0 

 01 sierpnia – 20 sierpnia każdego roku – w przypadku wolnych miejsc 

przeprowadzenie rekrutacji dzieci 4 letnich  

 20 – 25 sierpnia  każdego roku – ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci                                                     

4 letnich 

Dyrektor ZPGiSP w Leźnie przypomina, iż zgodnie z postanowieniami Ustawy                    

z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 14b. 1. rodzice dziecka 

podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3, są obowiązani dopełnić 

czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka 

na zajęcia.  

 

 

 

Skład komisji rekrutacyjnej: 

Beata Biała-Grzędzicka – Dyrektor szkoły 

Ewa Szymańska – Wicedyrektor szkoły 

Żaneta Rzepka – Sekretarz szkoły 

 


