
REGULAMIN
REKRUTACJI DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA STO

W CIECHANOWIE

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
2. Statut Przedszkola STO w Ciechanowie.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Przy rekrutacji  dzieci  do Niepublicznego Przedszkola STO w Ciechanowie  stosuje się zasadę kolejności
zgłoszeń.

2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w przedszkolu podanie z prośbą o przyjęcie dziecka
do przedszkola.

3. Podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola zawiera datę i miejsce urodzenia dziecka, adres zamieszkania
dziecka oraz jego nr PESEL.

4. Podania o przyjęcie dzieci do przedszkola są składane w sekretariacie.
Rozdział II

Zadania dyrektora przedszkola
1. Ustala  w porozumieniu  z  organem prowadzącym  termin  rekrutacji  dzieci  do  przedszkola  na kolejny  rok

szkolny.
2. Powiadamia organ prowadzący o liczbie dzieci przyjętych do przedszkola.
3. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów

zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
4. Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną.
5. Przyjmuje dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego. 

Rozdział III
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

1. Dzieci  z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci bez orzeczeń są rekrutowane na tych
samych zasadach i według tych samych procedur.

2. O przyjęciu dzieci do przedszkola decyduje dyrektor.
3. Decyzja dyrektora o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola jest ostateczna. 

Rozdział IV
Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola i etapy ich procedowania

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko w wieku 4 lat.
3. W  przypadku  dzieci  z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  dyrektor  podejmuje  decyzję  o

przyjęciu w sytuacji, gdy przedszkole jest w stanie zapewnić pomoc dziecku. 
4. W pierwszej  kolejności  przyjmowane są dzieci   posiadające rodzeństwo w szkołach STO prowadzonych

przez SKT nr 76 STO w Ciechanowie. 
                     Rozdział VI

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla
postępowania rekrutacyjnego

1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest przedszkole.
2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Wnioski, zwane podaniami o przyjęcie dziecka do przedszkola, są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgodny

na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
4. Pracownik  przedszkola  upoważniony przez dyrektora  do gromadzenia  wniosków i  ich procedowania  ma

stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.
5. Wnioski  kandydatów przyjętych i  dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu

pobytu dziecka w przedszkolu.
6. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres roku.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy  regulamin  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  udostępnienie  go  w  sekretariacie
przedszkola oraz zamieszczenie go na stronie internetowej przedszkola.

2. Powyższy regulamin obowiązuje od 1 września 2013 r.

Dyrektor 
Katarzyna Stawicka
  


