Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. kardynała
Stanisława Dziwisza w Kazanicach
na rok szkolny 2018/19

§1
Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. kardynała
Stanisława Dziwisza w Kazanicach określają powszechnie obowiązujące przepisy.
§2
Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
§3
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 (w szczególnych przypadkach 2,5) do 6 lat.
§4
W rekrutacji nie uczestniczą ponownie dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne.
§5
Przyjęcie dziecka odbywa się na podstawie złożenia wniosku przez rodziców lub opiekunów
prawnych. Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły.
§6
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do
15.04.2018r. Wniosek może być złożony maksymalnie do trzech przedszkoli.
§7
Kryteria decydujące o pierwszeństwie przyjęcia to:
1. wielodzietność rodziny kandydata,
2. niepełnosprawność kandydata,
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
§8
Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria przekracza liczbę miejsc w przedszkolu, o
przyjęciu decydują kryteria określone przez organ prowadzący (na podstawie art. 131 ust. 4 ustawy –
Prawo oświatowe) oraz kryterium dochodowe (określone na podstawie art. 131 ust. Ustawy – Prawo
oświatowe).
§9
1. Przyjęcie dziecka odbywa się po pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej, od której przysługuje
odwołanie do dyrektora przedszkola.
2. Na rozstrzygnięcie dyrektora oddziału przedszkolnego przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu

administracyjnego.
§ 10
Dzieci zamieszkałe poza gminą Lubawa przyjmowane są według kryteriów określonych na podstawie
art. 131 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe przez organ prowadzący. Przyjęcie dzieci spoza gminy
Lubawa możliwe jest jedynie o po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców tejże gminy.
§ 11
Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 15.05.2018r. w sekretariacie szkoły.

…………………………………………………………
(podpis dyrektora )
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 60 ze zm.),
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).

