
PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI
do NIEPUBLICZNEGO WESOŁEGO  PRZEDSZKOLA

"CUDOWNA KRAINA"
Gdańsk - Morena

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572, ze zm.) 

 Statut 
 Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

1  Dzieci uczęszczające do przedszkola 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny
rok szkolny  deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. w tym
przedszkolu  do  15  kwietnia  każdego  roku. Pierwszeństwo  w  rekrutacji  ma
Dziecko posiadające rodzeństwo w tym przedszkolu.

2  Dzieci nowo przyjmowane do przedszkola  rekrutacja od 01.03.2019 r.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 -6 lat.   Wnioski Rodziców
dzieci  2,5  letnich  będą  rozpatrywane  w  rekrutacji  uzupełniającej  w  miarę
wolnych miejsc w przedszkolu.

 W  przypadku  dziecka,  które  ukończyło  2,5  roku  i  jest  samodzielne,
komunikatywne,  dyrektor  w  uzasadnionych  przypadkach  podejmuje  decyzje
o ewentualnym przyjęciu dziecka pod warunkiem, że przedszkole posiada wolne
miejsca.

3  Niepełnosprawność dziecka – wymagane dokumenty: 
 orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  ze  względu  na

niepełnosprawność;
 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Przedszkole,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  może  objąć  opieką  dzieci
niepełnosprawne, o ile pozwalają na to warunki techniczne budynku i brak jest wskazań do
kształcenia  w  placówce  specjalnej.  W  przypadku  przyjęcia  do  przedszkola  dzieci
niepełnosprawnych nie przewiduje się tworzenia specjalnego oddziału dla tych dzieci.

http://cudownakraina.podispromotion.pl/


4 Dzieci  niepełnosprawne  mogą  być  przyjmowane  do  grup  ogólnodostępnych
według następujących kryteriów:

 do grupy  może być przyjętych nie więcej niż 2 dzieci niepełnosprawnych;
 warunkiem  przyjęcia  dziecka  niepełnosprawnego  do  przedszkola  jest

przedłożenie przez rodzica /opiekuna orzeczenia z poradni  psychologiczno
– pedagogicznej określającego poziom rozwoju psychofizycznego oraz stan
zdrowia;

 ostateczną  decyzję  o  przyjęciu  dziecka  niepełnosprawnego  podejmuje
dyrektor  poza sięgnięciu  opinii  zespołu  pedagogicznego  w skład  którego
wchodzą: nauczyciele danej grupy, psycholog oraz dyrektor.
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