
 

REGULAMIN 

REKRUTACJI DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  

IM. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W NIEZNAMIEROWICACH 
(podać nazwę przedszkola) 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

§ 1 

Podstawą prawną regulaminu jest Statut Przedszkola Niepublicznego w Nieznamierowicach. 

§ 2 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 – 5 lat. 

§ 3 

1. Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców/prawnych 

opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka” w terminie do 30 kwietnia 2019 r. w siedzibie 

przedszkola :Nieznamierowice 3, 26-411 Rusinów. 

Karty zgłoszenia można pobrać osobiście w siedzibie przedszkola: Nieznamierowice 3, 26-411 

Rusinów.  

2. Karty zgłoszenia składane po wyznaczonym terminie mogą być rozpatrzone pozytywnie w 

przypadku, gdy stan osobowy danej grupy pozwala na przyjęcie zgłoszonych dzieci.  

Dziecko zgłoszone po wyznaczonym terminie, będzie przyjęte w przypadku zwolnienia się 

miejsca w docelowej grupie wiekowej. 

3. W sytuacjach losowych dopuszcza się możliwość indywidualnego rozstrzygnięcia. 

4. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłaszanych do przedszkola przekracza liczbę miejsc  

w przedszkolu tj. 25 osób , o przyjęciu dzieci decyduje powołana przez dyrektora społeczna 

komisja rekrutacyjna, której przewodniczy dyrektor przedszkola. 

 

§ 4 

1. Komisja rekrutacyjna w terminie 29 kwietnia dokona kwalifikacji dzieci do przedszkola na 

podstawie kryteriów określonych w § 5. 

2. W terminie 3 dni roboczych od zakończenia pracy społecznej komisji rekrutacyjnej na tablicy 

informacyjnej zostaną wywieszone imienne listy dzieci przyjętych. 



3. Zgłoszenia rozpatrzone negatywnie na wniosek rodzica, wpisywane są na listę dzieci 

oczekujących i rozpatrywane są ponownie w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku 

szkolnego przez dyrektora przedszkola. 

§ 5 

1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się 

szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.  

W kryteriach tych uwzględniane jest pierwszeństwo: 

 

a) pierwszeństwo dzieci już uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w 

Nieznamierowicach 

b) pierwszeństwo dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola w 

Nieznamierowicach 

 

c) pierwszeństwo dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo, 

d) pierwszeństwo dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, 

 

e) pierwszeństwo dzieci z rodzin zastępczych,  

     

f) pozostałe dzieci. 

 

§ 6 

1. Rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2019/2020 zobowiązani są w ciągu 7 dni 

od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola do potwierdzenia woli korzystania z 

usług placówki oraz do podpisania umowy cywilno-prawnej. 

2. Brak potwierdzenia oraz niepodpisanie umowy traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania 

się o miejsce w przedszkolu oraz automatyczne skreślenie z listy dzieci przyjętych na nowy rok 

szkolny. 

§ 7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

…………………………                                                                       Dyrektor Przedszkola 

(miejscowość i data)       Katarzyna Wasilewska 
 


