REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK
SZKOLNY 2021/2022


dla dzieci nowo przyjmowanych- termin składania
wniosków od 01.03.-31.03.2021 r.

Rekrutacja nowych dzieci do przedszkola odbywa się w
formie elektronicznej
www.portaledukacyjny.krakow.pl
1.

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz UCHWAŁĄ NR XXVI/599/19 RADY MIASTA
KRAKOWA z dnia 9 październik 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do
samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów .

2.

Rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli/ szkół, które
prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.

3.

Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach „0").

4.

Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej
Kraków.
Terminarz rekrutacji:



01.03 – 31.03 2021 r. –
przedszkola:

składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do

Poniedziałek: 14:00-17:00, Wtorek: 08:00-10:00 14:00-16:00, Piątek: 9:00-10:00 14:00-16:00


23 kwietnia 2021 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci
zakwalifikowanych
wywieszane
są
w przedszkolach/szkołach
uczestniczących
w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy,
otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno
przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole
wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.



26.04 – 07.05.2021 r. - potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia z przedszkolem,
do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepodpisanie woli przyjęcia w tym terminie
jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie
wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola/ szkoły podstawowej.



10.05.2021 r. godz. 11.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby
wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej
o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do
dyrektora przedszkola/szkoły).

UCHWAŁA NR XXVI/599/19 RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 9 października 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2019 r. poz. 506) w związku z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zmianami) oraz art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o

zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 2017 poz.
60) Rada Miasta Krakowa, uchwala, co następuje:
§ 2. 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz liczbę punktów za te kryteria:
1) dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z
2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 7 pkt;
2) droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym
(stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do
jakiegokolwiek innego przedszkola samorządowego - 6 pkt;
3) rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub zespole szkolnoprzedszkolnym wskazanym we wniosku rekrutacyjnym jest pierwsze na liście wybranych przedszkoli 5 pkt;
4) dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do
lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków - 4 pkt;
5) dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego
we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte do
tego przedszkola - 3 pkt;
6) rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola lub
tego samego zespołu szkolno-przedszkolnego - 2 pkt;
2. Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 mogą spełniać maksymalnie trzy przedszkola: najbliższe
domu dziecka; najbliższe miejsca pracy lub miejsca nauki każdego z rodziców.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6 dotyczą również innych lokalizacji prowadzenia
zajęć poza główną siedzibą przedszkola.
§ 3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów, o których mowa w § 2 są odpowiednio:
1) zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w przedszkolu, zostało poddane
obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18
sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień Id: F28065EF-0296-457F-8B75-6D31FCBD3E2B.
Podpisany Strona 1 ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku
z przyczyn zdrowotnych - dla kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica - dla kryterium, o którym
mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;
3) zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3 - dla kryterium, o
którym mowa w§ 2 ust. 1 pkt 4;
4) oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o uczestniczeniu w
postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola rodzeństwa dziecka, w przypadku gdy
przedszkola wskazane na pierwszym miejscu na liście preferencji we wnioskach rekrutacyjnych dzieci
są różne - dla kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6;”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

