
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia 
   Nr3 /2021  

  
Dyrektora Szkoły Podstawoej  
w Nadrożu  z dnia 04.02.2021r. 

 

 

Procedura rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego   w Szkole 

Podstawowej w Nadrożu   w roku szkolnym 2021/2022 

 
 
 
Podstawa prawna: 
 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. art.154 ust.1 – Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2020 r. poz. 
 

910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4). 
 

 

§1 
 
1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nadrożu stosując zasadę powszechnej 

dostępności ogłasza rekrutację w następujących formach: 

1. Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i koło szkoły 
 

2. Na stronie internetowej szkoły 
 

§2 
 
1. Przebieg rekrutacji obejmuje: 
 
 
a)  ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola, / dzieci 3,4,5 – letnie / 
 
b)  przyjmowanie wniosków dla rodziców zapisujących dziecko do przedszkola, 
 
c) powołanie Komisji Rekrutacyjnej, 
 
d) ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej,                                                                            

f) posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, 

g)ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego  w Szkole 

Podstawowej w Nadrożu. 

 
§3 

 
2. Do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nadrożu przyjmowane 

będą wszystkie chętne dzieci mieszkające na terenie gm. Rogowo urodzone w 

2016, 2017, 2018 r. oraz w obwodzie  SP Nadróż w uzasadnionych przypadkach 

dzieci z innych obwodów szkół oraz kontynuujące wychowanie przedszkolne w 

placówce. 
 



 
 
Liczba dzieci  określona jest przez organ prowadzący i jest liczbą maksymalną. 

§4 
 

1. Podstawowa rekrutacja dzieci do Punktu Przedszkolnego odbywa się raz w roku. 

Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego roku 

szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami. 
 

§5 
 

1. Nabór prowadzi się w terminie od dnia 01 marca do dnia 26 marca bieżącego roku 

szkolnego. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w 

wyznaczonym terminie prawidłowo i dokładnie wypełniony wniosek dla rodziców 

zapisujących dziecko do Punktu Przedszkolnego , który wcześniej należy pobrać w 

Punkcie Przedszkolnym / p. wychowawczyni / 
 
3. Przyjmuje się zasadę składania wniosku przyjęcia dziecka do Punktu 

Przedszkolnego na dany rok szkolny. 

4. Przy rekrutacji  nie jest brana pod uwagę kolejność składania wniosku przez 

rodziców/prawnych opiekunów. 
 
 

 

§6 
 

1. W sytuacji, gdy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby 

miejsc / 25 / , Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną. 
 
2. Komisja Rekrutacyjna, przyjmując dzieci do grupy kieruje się kryteriami 

określonymi w prawie oświatowym. Do Punktu Przedszkolnego w pierwszej 

kolejności przyjmowane są dzieci: 

a) zamieszkałe w obwodzie SP Nadróż, 
 
b) pochodzące z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie), 
 
c) niepełnosprawne, 
 
d) posiadające jednego rodzica, wobec którego orzeczono stopień  
 

niepełnosprawności, 
 

e) posiadające oboje rodziców, wobec których orzeczono 

niepełnosprawności,  

f) posiadające niepełnosprawne rodzeństwo, 



g)  wychowywane przez samotnych rodziców (kawaler, panna, wdowa, 

wdowiec. Osoba rozwiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co 

najmniej jedno dziecko z jego rodzicem), 

 


