
                                REGULAMIN REKRUTACJI 

 PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO 
„JARZĘBINKA” 

W CHOJNICACH 
 

na rok szkolny 2022/2023 
 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1.  Rekrutacja dzieci do Przedszkola Niepublicznego „JARZĘBINKA” 

     przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

2.  Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie zasad zawartych 

     w niniejszym regulaminie. 

 

Zasady rekrutacji 

§ 2 

1.  Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola, jest kompletnie wypełniona i 

     złożona w terminie „Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola 

     Niepublicznego „JARZĘBINKA” w Chojnicach” 

2.  Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

3.  Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola: 

     - dzieci dotychczas uczęszczające do przedszkola oraz ich rodzeństwo, 

     - brak zaległości w opłatach z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu, 

     - dzieci rodziców pracujących, 

     - dzieci rodziców lub opiekunów samotnie je wychowujących, 

     - dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub    

        umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

     - dzieci z rodzin zastępczych, 

     - pierwszeństwo przyjęcia do oddziałów „0” 5 –cio godzinnych mają dzieci 

       niepracujących rodziców 

     - w przypadku dzieci 2,5 i 3 letnich o przyjęciu do przedszkola decyduje                                    

 kolejność zgłoszeń i uiszczenie opłaty wpisowej 

   - w przypadku pozostałych zgłoszeń decyduje ilość wolnych miejsc i kolejność zgłoszeń 

 

4.  W uzasadnionych przypadkach Dyrektor zastrzega sobie prawo odmowy 

     przyjęcia dziecka do przedszkola. 

 

 

Termin rekrutacji i prace Komisji Rekrutacyjnej 

§3 

 

1.   Dyrektor przedszkola lub osoby przez niego wskazane wydają i przyjmują     

       od  rodziców wypełnione karty w terminie od 3 stycznia do 29 kwietnia. 

2.   Dyrektor przedszkola zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w    

 przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc. 

3.  W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc wolnych w przedszkolu 

      Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną. 



4.  Skład Komisji Rekrutacyjnej 

     - Dyrektor Przedszkola – Przewodniczący Komisji, 

     - Wicedyrektor Przedszkola – Członek Komisji 

     - Przedstawiciel Rady Rodziców – Członek Komisji 

     - Przedstawiciel Rady Pedagogicznej – Członek Komisji. 

5.  Z  przebiegu  prac Komisji sporządza się protokół. 

6.  Lista dzieci przyjętych do placówki wywieszana jest po 15 maja na tablicy   

     ogłoszeń w przedszkolu. 

7.   Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest 

      uiszczenie opłaty  wpisowej w terminie do 01 czerwca 2022r.    

8.  W przypadku nie uiszczenia w terminie wpisowego dziecko zostaje skreślone 

     z listy przyjętych do przedszkola. 

9.  Rodzice mają prawo odwołania się do Dyrektora Przedszkola od decyzji 

     Komisji Kwalifikacyjnej w terminie do 30 maja. 

     Od decyzji Dyrektora nie ma odwołania. 

10.  W przypadku braku miejsc, rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mogą 

      starać się o wpisanie dzieci na listę rezerwową. 

 

Wpisowe 

§4 

1. W roku szkolnym 2022/2023 wpisowe wynosi 100 zł. 

2. Wpisowe jest jednorazową, bezzwrotną opłatą wpłacaną przelewem na konto 

    przedszkola lub w sekretariacie placówki. 

3. Wpisowe przeznaczone jest na zakup przyborów przedszkolnych na cały czas    

     pobytu dziecka w przedszkolu. 

4. Wpisowe NIE DOTYCZY DZIECI ZGŁASZANYCH DO ODDZIAŁÓW 

    „ 0” 5 – cio godzinnych. 

5.  Dzieci z listy rezerwowej przyjmowane są w pierwszej kolejności w 

     przypadku zwolnienia się miejsca. 

 

Postanowienia końcowe 

§5 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 03.01 2022r. 

2. Regulamin podany jest do wiadomości rodziców poprzez umieszczenia na 

    stronie internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń. 

 

Chojnice, dnia 03.01.2022 r. 

 

                                                                          DYREKTOR PRZEDSZKOLA 

                                                                                mgr Mirosława Przybylak. 
 

 

 

 

 

 

 


