Regulamin kwalifikacji dzieci
do Przedszkola Niepublicznego Caritas nr 1 w Pile
przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej p.w. Matki Bożej z Lourdes
na rok szkolny 2018/2019
opracowany na podstawie ustawy o systemie oświaty –art. 14 ust. 3
(Dz.U. z 2009r. nr 56 poz. 458), ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie
ustawy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014r. poz. 7, tzw. „ustawa
rekrutacyjna” z dnia 18 stycznia 2014r.) i statutu przedszkola.
Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin.
§1
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach dyrekcja może przyjąć do przedszkola dziecko,
które ukończyło 2,5 roku.
§2
Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia pobrana
bezpośrednio w placówce lub na stronie internetowej przedszkola.
§3
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w przedszkolu w okresie
od 26.02.2018 r. do 23.03.2018 r.
§4
Kwalifikacja dzieci do przedszkola odbywa się w oparciu o ustalone kryteria.
W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
1. dzieci już uczęszczające do naszego Przedszkola w tym realizujące
obowiązek szkolny,
2. dzieci
matek
lub
ojców
samotnie
je
wychowujących,
jednak pierwszeństwo mają dzieci matek lub ojców pracujących,
3. dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej),

4. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz niezdolność
do samodzielnej egzystencji,
5. dzieci z rodzin zastępczych.
§5
W naborze uzupełniającym w przypadku zwalnianych miejsc w pierwszej
kolejności przyjmowane będą:
1. dzieci posiadające rodzeństwo w tym samym przedszkolu,
2. dzieci z terenu gminy, a w przypadku wolnych miejsc także dzieci
spoza terenu gminy.
§6
Rodzice mają prawo do wniesienia odwołania w formie pisemnej w ciągu 7 dni
od daty otrzymania informacji o wyniku rekrutacji do dyrekcji przedszkola.
Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania
dokumentu.
§7
Weryfikacja kart w oparciu o kryteria określone w regulaminie dokonywana
jest przez dyrekcję przedszkola.
§8
1. Publikacja wyników naboru odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 r. poprzez
wywieszenie list dzieci przyjętych, w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.
2. Rodzic, którego dziecko zostało przyjęte zobowiązany jest potwierdzić wolę
posłania dziecka do przedszkola poprzez złożenie podpisu w dokumentacji
przedszkolnej w dniach od 7 maja 2018 r. do 18 maja 2018 r.
3. W przypadku niedopełnienia przez rodzica obowiązku określonego
w § 8 pkt. 2 dziecko zostaje skreślone z listy przyjętych.
§9
1. W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola,
rodzic ma prawo oczekiwać na miejsce zwolnione w ciągu roku .
2. Na miejsca zwolnione w ciągu roku szkolnego dzieci będą przyjmowane także
na podstawie kryteriów określonych w regulaminie.

