
Regulamin rekrutacji dzieci 

 do Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP NP. 

im. bł. E. Bojanowskiego 

w Liskowie 

 

 

Podstawa prawna:  

− ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),  

− rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431) 

 

 

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

uzasadnionych przypadkach i w miarę dostępności miejsc, dyrektor może przyjąć do 

przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku. 

2. W rekrutacji nie uczestniczą dzieci, które już uczęszczają do przedszkola. Rodzice tych 

dzieci corocznie składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na 

kolejny rok szkolny w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania 

rekrutacyjnego.  

3. Nabór podstawowy dzieci na nowy rok szkolny rozpoczyna się od ogłoszenia terminu 

rekrutacji w miesiącu marcu, po ustaleniu liczby wolnych miejsc.  

4. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie w wyznaczonym terminie Karty 

zgłoszenia dziecka do przedszkola, dostępnej na stronie internetowej i w kancelarii 

przedszkola. 

5. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie 

gminy Lisków. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do 

przedszkola, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole 

dysponuje wolnymi miejscami. 

6. W przypadku zgłoszenia podczas rekrutacji większej liczby dzieci niż limit posiadanych 

miejsc, stosuje się następujące kryteria przyjęć dzieci: 

KRYTERIA PODSTAWOWE określone w ustawie Prawo Oświatowe, art. 131, ust.2 

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. 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość jednego punktu. 

 

KRYTERIA DODATKOWE określone przez Organ Prowadzący 

1) Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tutejszego przedszkola: 1pkt, 

2) Rodzice dziecka są praktykującymi katolikami i pragną wychowania dziecka w 

duchu chrześcijańskich wartości: 2 pkt, 

3) Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin: 2pkt, 

4) Oboje rodzice dziecka aktualnie pracują: 1 pkt. 

 

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

przedszkola. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się po pozytywnej decyzji komisji 

rekrutacyjnej. 

8.  Od rozstrzygnięcia komisji rodzicom przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

dyrektora przedszkola w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. 

9. Publikacja wyników naboru ma miejsce w przedszkolu poprzez udostępnienie list dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych. 

10.  W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, rekrutacja prowadzona jest na bieżąco w 

ciągu roku szkolnego, z uwzględnieniem zasad rekrutacji podstawowej. 

11.  Dokumentację rekrutacji przechowuje się w przedszkolu. 

 

 

 

17.02.2023.    s. Marta Karaś 

………………………………………………………………… 

Data i podpis dyrektora 

 

 

 


