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REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI 
do Niepublicznego Naukowego Przedszkola Integracyjnego Mini College  

na rok szkolny 2019/2020 

 

Podstawa prawna: 

Statut Niepublicznego Naukowego Przedszkola Integracyjnego Mini College. 

 

§ 1 

ZASADY OGÓLNE 

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 (dwóch i pół) lat do 6 lat. 

2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

3. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi dyrektor przedszkola. 

4. O przyjęciu do przedszkola decyduje trzyosobowa komisja kwalifikacyjna w składzie: 

dyrektor przedszkola jako przewodniczący komisji, prezes organu prowadzącego 

przedszkole, oraz przedstawiciel rady pedagogicznej. 

5. W przypadku niezakwalifikowania dziecka z powodu braku miejsca, na ustny wniosek 

rodzica, dziecko może zostać wpisane na listę rezerwową. 

§ 2 

REKRUTACJA WEWNĘTRZNA 

1. Rekrutacja wewnętrzna obejmuje dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola. 

2. Rekrutacja wewnętrzna prowadzona jest od 11 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r.  

3. Wychowankowie Mini College mają zagwarantowane miejsce w przedszkolu w drodze 

rekrutacji wewnętrznej na kolejny rok pod warunkiem złożenia karty zgłoszeniowej 

i  podpisania umowy do dnia 1 marca 2019 r. 

4. Komisja kwalifikacyjna może nie przyjąć dzieci, których rodzice systematycznie zalegali  

z terminową opłatą za przedszkole, notorycznie naruszali regulamin przedszkola lub 

działali na szkodę placówki. 

5. Brak podpisania umowy do dn. 1 marca 2019 r. traktowany będzie, jako rezygnacja 

z miejsca w przedszkolu i powodować będzie skreślenie z listy dzieci przyjętych na nowy 

rok szkolny. 

§ 3 

REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA 

1. Nabór nowych dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców 

karty zgłoszenia dziecka w terminie od 1 marca do 20 marca 2019 r. Kartę zgłoszenia 

można pobrać ze strony internetowej www.minicollege.pl  lub w przedszkolu. 

2. Rekrutacja odbywa się raz w roku. W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, zapisy 

trwają cały rok w sposób ciągły. 
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3. W sytuacjach losowych dopuszcza się możliwość indywidualnego rozstrzygnięcia podania 

o przyjęcie dziecka do placówki. 

4. Komisja kwalifikacyjna w terminie od 20 marca do 26 marca dokona kwalifikacji dzieci 

do przedszkola na podstawie kryteriów określonych w § 5. 

5. W terminie do 3 dni  roboczych od zakończenia pracy komisji kwalifikacyjnej rodzice 

zostaną powiadomieni telefonicznie o wyniku rekrutacji. 

6. Brak podpisania umowy do dn. 18 kwietnia 2019 r. traktowany będzie, jako 

rezygnacja z miejsca w przedszkolu i powodować będzie skreślenie z listy dzieci 

przyjętych na nowy rok szkolny.  

§ 5 

KRYTERIA REKRUTACJI 

1. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekroczy liczbę wolnych 

miejsc, pierwszeństwo przyjęcia mają: 

a) rodzeństwo dzieci już uczęszczających, 

b) dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

2. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci według kolejności złożenia karty 

zgłoszeniowej. 

§ 6 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.02.2019 r. 

 


