
 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI 
DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA GALILEO W NAKONOWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 

Podstawa prawna: Statut Niepublicznego Przedszkola Galileo w Nakonowie 
 
REKRUTACJA ROZPOCZYNA SIĘ Z DNIEM 01.03.2021 
I. TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:  
a) Powołanie Komisji Rekrutacyjnej. 

b) Składanie „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego” oraz „Wniosków o przyjęcie 
dziecka do przedszkola”  wraz z dokumentami rekrutacyjnymi w kolejnym roku szkolnym przez 
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola do dnia 03.04.2021. 

c) Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu. 

d) Ogłoszenie rekrutacji. 

e) Ogłoszenie wyników rekrutacji - 14 maja 2021 na podstawie deklaracji i wniosków. 
 
III. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
1. Rekrutację dzieci przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  

2. Zgłoszenie dziecka do przedszkola jest wyrazem akceptacji przez rodziców proponowanego                
w nim systemu wychowania i koncepcji pracy.  

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które 
ukończyło 2,5 roku.  

5. Podstawą kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu jest złożenie „Deklaracji o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu Galileo.  

6. Podstawą przyjęcia nowych dzieci do przedszkola jest złożenie „Wniosków o przyjęcie dziecka 
do przedszkola”  i wpisanie na listę oczekujących na przyjęcie. Dokumenty można pobrać                                  
w sekretariacie.  

7. Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.  

8. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje komisja.  

9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do wiadomości udostępniając listę 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w siedzibie przedszkola.  

10. Rodzice dzieci przyjętych do 19 czerwca 2021 zawierają umowę o świadczenie usług 
przedszkolnych.  

11. Decyzją dyrektora w przypadku wolnych miejsc przyjmowanie do przedszkola odbywa się                    
w ciągu roku szkolnego.  
 
 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 

 

Lp. Terminy w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Rodzaje czynności 

1. 01.03.21-03.04.21 • Złożenie przez rodziców pisemnej deklaracji                                           

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

• Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola                   

wraz z dokumentami rekrutacyjnymi 

2.  do 16.04.21 Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków                                           

i dokumentów o przyjęcie dziecka do przedszkola 

3.  16.04.21 godz. 15.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji. 

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA 

REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM 

DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.  

4.  do 14.05.21 Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do 

przedszkola w formie pisemnego oświadczenia. 

5.   14.05.21 godz. 15.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                

i nieprzyjętych do przedszkola. 

6. 14.05.21 - 19.06.21 Zawieranie umów miedzy przedszkolem a rodzicami na 

korzystanie z usług przedszkola w roku szkolnym 2021/2022. 

 

• Decyzją dyrektora przedszkola w przypadku wolnych miejsc, przyjmowanie                             

do przedszkola odbywa się w ciągu roku szkolnego. Zawieranie umów miedzy 

przedszkolem a rodzicami na korzystanie z usług przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 

do 31.08.21.    

• Wnioski wydawane będą w sekretariacie w godzinach 08.30-13.30 

oraz dostępne do pobrania na stronie internetowej przedszkola. 

• Wypełnione wnioski prosimy składać w w/w terminach                               

w sekretariacie. 

 

 

 

 

 


