
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA „BAJKA” NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

1. Rekrutacja do Przedszkola 

Informacje ogólne: dzieci uczęszczające obecnie do Publicznego Przedszkola „Bajka” 

w roku szkolnym 2021/2022 mają zapewnione miejsce.  

 

WSZYSCY RODZICE (również dzieci uczęszczających w tym roku szkolnym) 

starający się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka zobowiązani są do 

wypełnienia WNIOSKÓW rekrutacyjnych.  

 

Druki WNIOSKÓW znajdują się w szatni przedszkola oraz są dostępne (pdf)  

w ogłoszeniu na stronie  www.przedszkole-bajka.pl 

 

2. Terminarz 

Data  Zdarzenie  

21.02-25.02 

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego – przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w 

godzinach ustalonych przez dyrektora 

01.03-31.03 
Przyjmowanie wniosków w przedszkolu– w godzinach określonych przez 

dyrektora przedszkola tj. 6:30-17:00 

01.03-1.04 

Weryfikacja wniosków przez przedszkole - przewodniczący komisji rekrutacyjnej 

może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w 

oświadczeniach 

22.04 godz. 9:00 

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych)-  lista w szatni przedszkola lub informacja telefoniczna 

pod numerem 126442393 

25.04-06.05 
Potwierdzanie woli przyjęcia w formie umowy w godzinach ustalonych przez 

dyrektora  

09.05 godz. 12:00 Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc 

Rekrutacja uzupełniająca 

23.05-01.06 

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola (do 2 czerwca 

2022 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów 

potwierdzających oświadczenia) 

23.05-02.06 

Weryfikacja wniosków przez przedszkole - przewodniczący komisji rekrutacyjnej 

może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w 

oświadczeniach 

21.06 godz. 9:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) 

22.06-28.06 Potwierdzanie woli przyjęcia – podpisywanie umów. 

29.06 godz. 9:00 Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc 

 

 

 

http://www.przedszkole-bajka.pl/


 

KRYTERIA 

 
KRYTERIUM Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do 

WNIOSKU O PRZYJĘCIE 

Punkty 

Kryteria główne 

Dziecko z rodziny 

wielodzietnej 

Oświadczenie o wielodzietności kandydata 22 

Dziecko 

niepełnosprawne 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. 

poz.511) 

22 

Dziecko jednego 

rodzica 

niepełnosprawnego 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. 

poz.511) 

22 

Dziecko obojga 

rodziców 

niepełnosprawnych 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz.511) 

22 

Dziecko posiadające 

niepełnosprawne 

rodzeństwo 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. 

poz.511) 

22 

Dziecko matki lub 

ojca samotnie je 

wychowującego 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 

lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

22 

Dziecko objęte pieczą 

zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz.697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. 

oz. 107 i 416) 

22 

Kryteria dodatkowe 

Rodzeństwo dziecka 

kontynuującego 

wychowanie 

przedszkolne w 

przedszkolu 

wskazanym we 

wniosku 

rekrutacyjnym 

 5 

Rodzeństwo dziecka 

uczestniczy w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym do tego 

samego przedszkola 

Oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko 

o uczestniczeniu w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego 

przedszkola rodzeństwa dziecka, w przypadku gdy przedszkole 

wskazane na pierwszym miejscu na liście preferencji we wnioskach 

rekrutacyjnych dzieci są różne. 

2 

 

 



 

1) punkty sumują się; 

2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci; 

3) samotnie wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 

osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że 

osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; 

4) kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej. 

Opłata za przedszkole składać się będzie z: 

- opłaty za żywienie – stawka określona przez firmę cateringową; 

- opłaty za korzystanie z usług przedszkola publicznego w kwocie 1 zł za godzinę pobytu dziecka przed 

godziną 8.00 i po godzinie 13.00; 

Dzieci 6-letnie zwolnione są z opłaty za korzystanie z usług przedszkola. 

Opłata za korzystanie z usług Przedszkola zostaje obniżona o 50% dla: 

1. rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+; 

2. rodzin objętych Programem pn. Kraków dla rodziny „N”; 

Dla rodzin objętych zarówno programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. 

Kraków dla rodziny „N” opłata , za korzystanie z usług Przedszkola wynosi 0 zł. 


