Kraków, 25.02.2021

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK
SZKOLNY 2021/2022
Podstawa prawna:
1.
2.

3.

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203)
Zarządzenie nr 99/2021Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.01.2021r. w sprawie ustalenia terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów
składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Kraków
UCHWAŁA NR XXVI/599/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacynego oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów).

1. Komisja Rekrutacyjna Sam. Przedszkola nr 61 przyjmuje
kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej
Kraków.
2. Kandydaci zamieszkujący poza Gminą Miejską Kraków mogą się
ubiegać o przyjęcie w tutejszej placówce, jeżeli po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina
Miejska Kraków będzie dysponowała wolnymi miejscami.
3. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci urodzone w latach:
2018 (dzieci urodzone od 1 stycznia do 31 grudnia), 2017, 2016,
2015.
4. Dzieci z rocznika 2015 będą objęte rocznym obowiązkowym
przygotowaniem przedszkolnym.
5. Składanie wniosków wraz z załącznikami potwierdzającymi
Kryteria przez rodziców/ opiekunów prawnych o przyjęcie do
Samorządowego Przedszkola nr 61 „Pod Wawelem”, będzie się
odbywało od 1 marca 2021 do 31 marca 2021 r.
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja
Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Placówki.

7. Dokładnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami- w
kopertach należy wrzucać do skrzynki, umieszczonej przed
wejściem do przedszkola, w terminach:
Poniedziałek:
14:00- 17:00
Wtorek:
7:00- 10:00
14:00- 16:00
Piątek:
9:00- 10:00
14:00- 16:00
lub pocztą tradycyjną na adres przedszkola (Samorządowe
Przedszkole nr 61 „Pod Wawelem”, ul. Rajska 14, 31-124
Kraków)
8. Wnioski wraz z oświadczeniami i załączniki dostępne będą:
 w przedszkolu
 na stronie internetowej: www.portaledukacyjny.kraków.pl
*Obowiązujące Kryteria są punktowane i sumowane.
* Do wniosku dołącza się oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnianie przez kandydata Kryteriów głównych i dodatkowych.
Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w postaci notarialnie
poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem. Rodzice/ opiekunowie
prawni powyższe oświadczenia składają pod rygorem
odpowiedzialności karnej. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w nich, w terminie wyznaczonym przez niego.
* Wszelkie odpowiedzi i informacje związane z rekrutacją będzie
można uzyskać pod numerem tel.: 12 633 35 14.

