
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2015/2016 RP z dnia 28.04.2016r. 

Procedura rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola 

Specjalnego PSOUU Koło w Rzeszowie 

1. Przyjęcie dzieci do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego następuje na podstawie:

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) złożonego pisemnego wniosku przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka – karty 

zgłoszenia dziecka do Przedszkola,

c)  rozmowy  kwalifikacyjnej  o  charakterze   wywiadu  z  rodzicem  i   obserwacji 

diagnostycznej dziecka,

d) decyzji wydanej przez  Komisje Kwalifikacyjną do spraw przyjęć dzieci do Przedszkola.

2.  Dyrektor powołuje Komisje Kwalifikacyjną do spraw przyjęć dzieci do Przedszkola.

3.  Skład  Komisji Kwalifikacyjnej tworzą:

a) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący,

b)  nauczyciel wychowania przedszkolnego (wychowawca grupy)/ - pedagog,

c) psycholog,

d)  logopeda,

Udział w Komisji Kwalifikacyjnej, na wniosek dyrektora, mogą brać przedstawiciele organu 

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

4. Dyrektor Przedszkola, na podstawie decyzji Komisji Kwalifikacyjnej ds. przyjęć dzieci do 

Przedszkola, wydaje pisemną decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do Przedszkola. 

5. Rodzice  lub  opiekunowie  prawni  kandydata,  który  nie  został  przyjęty  do  Przedszkola, 

w terminie 7 dni od otrzymania decyzji, występują do Komisji Kwalifikacyjnej z wnioskiem 

o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.

6. Komisja  Kwalifikacyjna  w  terminie  7  dni od  dnia  złożenia  wniosku  przez  rodzica  lub 

opiekuna prawnego kandydata podaje pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do 

Przedszkola.

7. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia 

składają odwołanie od uzasadnienia Komisji Kwalifikacyjnej do dyrektora Przedszkola.

8. Dyrektor  w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców lub opiekunów 

prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.

9. Decyzja  wydana  przez  dyrektora  jest  ostateczna  i  nie  podlega  trybowi  odwoławczemu.

http://przedszkolemelno.gruta.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=37:slkfj-nfs-fjsjn&catid=8:stale-pozycje&Itemid=122


10. Z  posiedzenia  Komisji  Kwalifikacyjnej  sporządza  się  protokół,  który  zawiera:

a)  opis  przeprowadzonej  z  rodzicem  rozmowy  kwalifikacyjnej  i  przebieg  obserwacji 

diagnostycznej dziecka,

b) wykaz dokumentacji złożonej w toku rekrutacji,

c) decyzję Komisji Kwalifikacyjnej.
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