
Załącznik Nr 1 

 do Zarządzenia Nr 0161/MP-2./1/  

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 "Delfinki" w Ustce 

z dnia 31.03.2017r 

 

Regulamin Rekrutacji dzieci 

do Miejskiego Przedszkola nr 2 "Delfinki" w Ustce 

na rok szkolny 2017/2018 
 

 

Opracowany na podstawie: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz.59 i poz. 60)  Prawo oświatowe,   

 Uchwały XXXIII/239/2017  Rady Miasta Ustka z dnia 30 marca 2017r. 
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka  nr 0050.SOKS 76/ 2017  z dnia 31.03.2017 roku. 

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia 

dzieci do przedszkola określa regulamin. 

§ 1 

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 określa: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz.59 i poz.60)  Prawo oświatowe,   
2.  Uchwały XXXIII/239/2017  Rady Miasta Ustka z dnia 30 marca 2017r. 
3.  Zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka  nr 0050.SOKS 76 2017  z dnia 31.03.2017r. 
4. Niniejszy regulamin.  

§ 2 

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

2.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które 

ukończyło dwa i pół roku. 

4.W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolu.  

§ 3 

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany 

drogą elektroniczną ze strony www.delfinki.ustka.pl lub bezpośrednio w siedzibie przedszkola. 

 

 

 



§ 4 

1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w wybranym 

przedszkolu w okresie od 03.04.2017r. do 28.04.2017 r. 

2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych 

przedszkoli.  

§ 5 

1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria: 

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. 

Jeżeli liczba dzieci spełniające następuje kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o 

przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria dodatkowe określone w  załączniku nr 1 do 

Uchwały Nr XXXIII/293/ 2017 Rady Miasta Ustka z dnia 30.03.2017 r. 

§ 6 

1. Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez 

Dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem. 

2. Od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora przedszkola.  

 

§ 7 

1. Przyjęcia dzieci spoza Gminy może mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców 

Gminy Miasto Ustka i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu. 

2. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Miasto Ustka przyjmowane będą także według kryteriów 

ustawowych. 

§ 8 

Publikacja wyników naboru odbędzie się  15.05.2017 r. poprzez udostępnienie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz 16 maja 2017r. listę dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych w przedszkolu. 

§ 9 

Postępowanie uzupełniające  do przedszkoli będzie trwało od 17 maja 2017r. do 31 maja 2017r. 

§ 10 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, 

brak podpisu, daty, brak oświadczeń.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą 

rozpatrywane. 

                  Zdzisława Zięba 

           (podpis dyrektora przedszkola) 


