
Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Specjalnego nr 393 . 

 

Podstawa prawna: 
- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 

256,  poz.2572 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 

2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 

publicznych oraz  przechodzenia z jednych szkół do innych ( Dz. U. z 2004r. Nr 

26, poz. 232 ), 

- Statut Przedszkola Specjalnego nr  393 w Warszawie 

- wytyczne Biura Edukacji m.st. Warszawy dotyczące rekrutacji dzieci na dany 

rok szkolny 

1.Do Przedszkola nr 393 dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową 

przyjmowane są dzieci w wieku 3-8 lat posiadające orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego , wydane  przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

w których zawarte są zalecenia i warunki realizacji potrzeb edukacyjnych  i 

rehabilitacyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W wyjątkowych 

przypadkach, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej do 

przedszkola może być przyjęte dziecko od 2 roku życia. 

 

2. Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez 

rodziców wypełnionych kart zgłoszeń do przedszkola i orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka składają u 

dyrektora przedszkola w oznaczonym przez organ prowadzący terminie 

rekrutacji  prawidłowo wypełnione dokumenty dziecka.  

  W okresie rekrutacji Dyrektor przedszkola zaprasza rodziców  razem z 

dzieckiem do przedszkola na spotkanie z grupą specjalistów: dyrektor, 

psycholog, rehabilitant, logopeda, nauczyciel  w celu obserwacji dziecka 

3. Dyrektor Przedszkola nr 393 powołuje Komisję Kwalifikacyjną, która 

decyduje o przyjęciu dziecka do Przedszkola 393. W skład Komisji 

Kwalifikacyjnej wchodzi Dyrektor Przedszkola nr 393 jako przewodniczący 

oraz psycholog, logopeda, rehabilitant i pedagog. 

4. W przypadku złożenia więcej kart zgłoszeń  dziecka do Przedszkola nr 393 w 

stosunku do ilości miejsc w Przedszkolu nr 393 w pierwszej kolejności przyjęte 

będą dzieci: 

 - dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,  

- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany   

stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo 

niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,  



- dzieci z rodzin zastępczych,  

5. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej są protokołowane.  

6. Sprawy sporne, skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje 

przewodniczący komisji w terminie 14 dni od wywieszenia listy dzieci 

przyjętych do Przedszkola Specjalnego nr 393. 

7. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na ewentualnie zwolnione 

miejsca decyduje dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wymienione wyżej 

kryteria oraz opinię Rady Pedagogicznej. 

 

Regulamin został przyjęty i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

Przedszkola nr 393 dnia 31.01.2011 r. 

 

 


