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REGULAMIN  
REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PARAFIALNEGO NR 188 W KRAKOWIE 

OS. NA WZGÓRZACH 1 A 

 NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 
 
 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

 

§ 1 
 

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

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa 

i pół roku. 

3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne 

w przedszkolu. 
 

§ 2 
 

1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest KARTA ZAPISU dziecka do przedszkola, którą 

pobiera się bezpośrednio w przedszkolu (kancelaria przedszkolna). 

2. Wypełnioną KARTĘ ZAPISU dziecka do przedszkola wraz z obowiązkowymi załącznikami należy 

złożyć w przedszkolu (kancelaria przedszkolna) w okresie od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.  

3. Rodzice składają osobiście KARTĘ ZAPISU dziecka do przedszkola. Złożenie przez rodziców 

(prawnych opiekunów) wniosku jest równoznaczne z gotowością zawarcia umowy na świadczenia 

udzielane przez Przedszkole, potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się 

do ich przestrzegania. Umowa ta obowiązuje przez okres całej edukacji przedszkolnej. KARTA 

ZAPISU powinna zawierać szczegółową informację o dziecku oraz o stanie jego zdrowia. 

 

§ 3 
 

1. W pierwszej kolejności do przedszkola 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. 
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2. Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

§ 4 
 

1. Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu,  

o przyjęciu do przedszkola będą decydowały następujące kryteria rekrutacji określone na rok 

szkolny 2022/2023 przez organ prowadzący - Parafię Bożego Miłosierdzia: 
 

Lp. KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE Wartość 

punktowa 

1 Rodzeństwo dzieci aktualnie uczęszczających 

i/lub absolwentów naszego przedszkola 

Zaświadczenie Dyrektora/ 

Informacja w KARCIE ZAPISU -  

(w uzasadnieniu) 

5 

2 Dzieci z terenu Parafii Bożego Miłosierdzia 

na terenie której znajduje się przedszkole. 

Informacja   

w KARCIE ZAPISU 
4 

3 Dzieci z rodzin, które pragną wychowania  

w oparciu o chrześcijański system wartości. 

Uzasadnienie zawarte  

w KARCIE ZAPISU 
3 

4 Szeroko rozumiane ubóstwo rodziny kandydata. Oświadczenie rodzica 

/zaświadczenie z MOPS 
2 

5 Zatrudnienie obojga rodziców. Zaświadczenie o zatrudnieniu 1 
 

 

§ 5 
 

1. Dzieci zamieszkałe poza obszarem miasta Kraków mogą być przyjęte do przedszkola tylko 

wówczas, gdy przedszkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponuje wolnymi 

miejscami. 

2. Organ prowadzący rezerwuje sobie przy rekrutacji trzy miejsca do dyspozycji. 

3. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Komisja rekrutacyjna, powołana przez 

dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem. 

4. Od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora przedszkola  

w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego. 
 

§ 6 
 

1. Publikacja wyników naboru odbędzie się dnia 17.04.2023 r. przez udostępnienie na tablicy ogłoszeń 

w przedszkolu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 

2. Potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w dniach 17.04.2023 – 27.04.2023 r. 

Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca. 
 

 

 

 
 

……………………………… 

(podpis dyrektora przedszkola) 


