
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „WYSPA MALUCHA” 

Zasady  rekrutacji dzieci 
do Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach, Filią 

w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach 
na rok szkolny 2018/2019 

 przez  Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” 
 

1. Do Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” w roku szkolnym 2018/2019  

(tj. od 01 września 2018 r.) będą przyjmowane dzieci w wieku: 
 3 lata (rocznik 2015), 
 4 lata (rocznik 2014), 
 5 lat (rocznik 2013), 
 6 lat (rocznik 2012), 
 ukończone 2 lata i 6 miesięcy (rocznik 2016 -styczeń, luty); 

 
2. Do przedszkoli będą przyjmowane dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski  
na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów złożony w terminie od 12.03.2018 r. do  
13.04.2018 r. 
 
3. Terminy: 
 

 
1.03.2018 r. -12.03.2018 r. 

przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej (regulaminy, kryteria, 
wnioski), uzgodnienia, ogłoszenia 
 

 
12.03.2018 r. -13.04.2018 r. 

wydawanie rodzicom/prawnym opiekunom wniosków, udzielanie 
szczegółowych informacji, przyjmowanie wypełnionych wniosków; 
 

 
13.04.2018 r. - 11.05. 2018 r. 

 
postępowanie rekrutacyjne, weryfikacja danych; 
 

 
18.05.2018 r. 

 

wywieszenie list dzieci przyjętych na tablicy ogłoszeń w siedzibach 
przedszkoli.            

 
 
4. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/ deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 
w przedszkolu (według załączonych wzorów)  można pobierać/ składać od dnia  12. 03. 2018 r. w 
następujących miejscach: 
 

  siedzibach Przedszkola i Punktach Przedszkolnych:  
- Stawki, ul. Szkolna 4; 
- Otłoczyn, ul. Szlak Bursztynowy 31; 
- Służewo, ul. Brzeska 74; 
- Opoki, Opoki 43; 
- Wołuszewo, ul. Wołuszewska 79; 
- Ostrowąs, Ostrowąs 81; 
- Służewo, ul. Toruńska 8; 
- Przybranowo, Przybranowo 38. 

 w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”  
Odolion, ul. Piaskowa 4 

 na stronie internetowej: www.ziemiakujawska.pl, 
 
5. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci w 
wieku: 

http://www.ziemiakujawska.pl/


NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „WYSPA MALUCHA” 

 3 lata (rocznik 2015), 
 4 lata (rocznik 2014), 
 5 lat (rocznik 2013), 
 6 lat (rocznik 2012), 
 ukończone 2 lata i 6 miesięcy (rocznik 2016-styczeń, luty); 

 
6. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu wypełniają 
rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które uczęszczały do Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” 

 
7. Szczegółowe informacje o rekrutacji do przedszkoli można uzyskać: 

 pod numerami tel. (54) 282 40 97 lub 792825955,  
 na stronie internetowej: www.ziemiakujawska.pl, 
 w siedzibach przedszkoli i punktach przedszkolnych 

 

8. Kryteria przyjęć: 
 
a) kandydaci/dzieci zamieszkałe  na obszarze  Gminy Aleksandrów Kujawski; 
b) dzieci w wieku 3-5 lat oraz 6 lat odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, 
c) kryteria ustawowe (ustawa prawo oświatowe): 
 1) wielodzietność rodziny kandydata, 
 2) niepełnosprawność kandydata, 
 3) niepełnosprawność jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata, 
 4) niepełnosprawność obojga rodziców/prawnych opiekunów kandydata, 
 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
d) kryteria dodatkowe: 

1) kontynuowanie realizacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu, 

2) do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata, 
 
9. W przypadku, gdy liczba dzieci nie przekroczy ilości miejsc, do przedszkoli zostają przyjęte 

przez dyrektora wszystkie zgłoszone dzieci.  

10. W przypadku, gdy liczba dzieci przekroczy ilość miejsc w przedszkolach przeprowadza się 
postępowanie rekrutacyjne, którym zajmuje się powołana przez dyrektora Komisja 
Rekrutacyjna. 
 
11. W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji dopuszcza się 

ogłoszenie postępowania uzupełniającego w terminie do 31 sierpnia 2018 r. włącznie.  

12. W przypadku wolnych miejsc w trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka do przedszkola 

decyduje dyrektor. 

13. Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi zasadami podejmuje dyrektor w 
uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej oraz 
Wójtem Gminy Aleksandrów Kujawski. 
 

 

http://www.ziemiakujawska.pl/

