
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  
IM. JANA PAWŁA II W PIGŁOWICACH 

 
Rozdział I  

Zasady postępowania rekrutacyjnego: 

1. Do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 5-6 lat.  

2. Oddział nie może liczyć więcej niż 25 dzieci. 

3. Rekrutacja prowadzona jest cały rok, do momentu wyczerpania miejsc.  

4. Zapisy dzieci do Oddziału Przedszkolnego prowadzi dyrektor placówki.  

5. Dzieci mieszkające w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach, 
przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. 

6. W postępowaniu rekrutacyjnym, mogą brać udział również dzieci zamieszkałe poza 
obwodem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach. 

7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć: - 
wypełniony Formularz zgłoszeniowy do Oddziału Przedszkolnego, do pobrania w 
sekretariacie lub na stronie szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach, 
www.piglowice.pl). 

8. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc w oddziale, 
zostanie utworzony drugi oddział.  

9. Dzieci będą przyjmowane zgodnie z kolejnością składania formularzy, jednak że 
pierwszeństwo będą miały dzieci należące do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Pigłowicach, oraz dzieci których rodzeństwo uczęszcza do  szkoły lub 
przedszkola. 

10. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka (dzieci), rodzice/prawni opiekunowie są 
powiadamiani ustnie przy złożeniu wniosku o przyjęcie dziecka do Oddziału 
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach” (jeśli 
wymienione dokumenty są złożono poprzez inne kanały komunikacyjne) 
powiadamiani drogą elektroniczną lub telefonicznie.  

Rozdział II  

Zasady ogłaszania rekrutacji  

1. Rekrutację na kolejny rok  szkolny ogłasza szkoła w formie pisemnego ogłoszenia dla 
rodziców umieszczonego na tablicy ogłoszeń w placówce oraz stronie internetowej 
www.piglowice.pl 

 
Rozdział III  

  

Przepisy końcowe  

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie 
szkoły.  

2. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.  

3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do Oddziału Przedszkolnego, 
decyzją dyrektora w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.  
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