
    Regulamin rekrutacji dzieci 

do  oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej 

na rok szkolny 2016/2017 

 

§ 1 

 

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 określa: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z  2015r.  poz. 2156 ze 

zm.), 

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7), 

3. Ustawa z dnia 30maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 811 ze zm.)  

4. Statut szkoły, 

5. Niniejszy regulamin.  

 

§ 2 

 

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

2. Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ujście, które kontynuują wychowanie przedszkolne 

są przyjmowane z urzędu na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

 

3. Do oddziałów przedszkolnych  przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do siedmiu  lat w 

przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku 

powyżej siedmiu lat, nie dłużej niż do roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 

dziewięć lat.  

 

 § 3 

 

Podstawą przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest wniosek o przyjęcie dziecka, 

który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony www.spnwu.ujscie.net lub 

bezpośrednio w Szkole. 

 

§ 4 

 

Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w szkole w Nowej 

Wsi Ujskiej lub w Mirosławiu zgodnie z harmonogramem, w okresie od 14 marca 2016 do  

31 marca 2016 r. 

 

 

§ 5 

http://www.spnwu.ujscie.net/


 

1. Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2011) jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne. 

2. Dzieci 4 i 5 letnie mają prawo do realizowania edukacji przedszkolnej. 

3. W pierwszej kolejności do oddziałów przedszkolnych 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. 

 

4. Jeżeli liczba dzieci spełniająca powyższe kryteria jest większa niż liczba miejsc w oddziałach 

przedszkolnych, o przyjęciu  będą decydowały kryteria określone w  Uchwale Rady Miejskiej 

w Ujściu z dnia 17 marca 2015 nr III/27/2015 ze zm. w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ujście na 

drugim etapie postepowania rekrutacyjnego i ustalenie liczby punktów za każde z tych 

kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.  

 

§ 6 

 

1. Decyzję o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego  podejmuje komisja 

rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły  odrębnym zarządzeniem. 

2. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora  Szkoły.  

3. Na rozstrzygnięcie Dyrektora  Szkoły  przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego.  

§ 7 

 

  Przyjęcia dzieci spoza Gminy Ujście może mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb     

  mieszkańców Gminy Ujście i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów          

  przedszkolnych w szkole. 

§ 8 

 

Publikacja wyników naboru odbędzie się 18 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00 r poprzez 

udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w oddziałów przedszkolnych . 

 

§ 9 

 



Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wypełnione nieprawidłowo lub 

niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych 

kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą 

rozpatrywane. 

Regulamin wchodzi w życie 14 marca 2016r. 

…………………………………… 

           (podpis dyrektora przedszkola) 

 

 


