
Warunki rekrutacji  
do Niepublicznego Przedszkola „Promyki” 

na rok szkolny 2021/2022 
 

Rozdział I  

Informacje ogólne 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do Niepublicznego Przedszkola „Promyki” przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny, na wolne miejsca w 

przedszkolu. 

2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które 

ukończyło 2,5 roku. 

 

Rozdział II  

Etapy Rekrutacji 
 

Etap I 

1. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola składają kartę zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Promyki” w nowym 

roku szkolnym, w terminie do 26.02.2021 r.  

2. Złożenie w/w karty jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny i wchodzi w skład zajętych miejsc w naszym 

przedszkolu. Na wolne miejsca odbywa się rekrutacja dla nowych kandydatów. 

 

Etap II 

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Niepublicznego Przedszkola „Promyki” w Poznaniu dla nowych kandydatów: 
 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

1. Złożenie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz listu motywacyjnego 01-31.03.2021 r. 

2. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych. 

15.04.2021 r. 

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 15-21.04.2021 r. 

4. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych. 

26.04.2021 r. 

5. Procedura odwoławcza od wyników rekrutacji. 26.04-19.05.2021 r.  
 

2. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest: 
a. złożenie karty zgłoszenia dziecka w wyznaczonym terminie; 
b. podanie wszystkich wymienionych w karcie zgłoszenia informacji; 
c. udzielenie wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych. 
Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać ze strony internetowej lub odebrać z przedszkola, wypełnić i złożyć w przedszkolu. 

3. Istnieje możliwość indywidualnego spotkania z dyrektorem w celu informacyjnym: 15, 22 i 29.03.2021 r. w godzinach od 16:30 do 17:30, prosimy 
o wcześniejsze umówienie spotkania poprzez e-mail: promyki@caritaspoznan.pl 

4. Karty złożone po dniu 31.03.2021 r. będą rozpatrywane tylko w razie zwolnienia się miejsca w przedszkolu po przeprowadzeniu rekrutacji. 
5. Dla dzieci, które nie zostały przyjęte zostaje stworzona alfabetyczna lista rezerwowa. Kolejność dzieci na liście nie jest kolejnością przyjmowania 

dziecka do przedszkola w razie ponownej weryfikacji. Warunkiem pozostania na liście jest udzielenie zgody na takie przetwarzanie danych 
osobowych w karcie zgłoszenia dziecka. Lista rezerwowa obowiązuje do kolejnej rekrutacji. 

6. Rodzice dzieci, którzy nie uzyskają miejsca w przedszkolu, mogą złożyć pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia. Prośby te będą 
rozpatrywane w razie zwolnienia się miejsca w przedszkolu. O pozytywnej odpowiedzi rodzice zostaną poinformowani. 

 

Rozdział III 

Dodatkowe zasady rekrutacji 
 

1. Do przedszkola w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane: 

- dzieci 3-letnie, 

- dzieci z rodzin zastępczych, 

- dzieci ze środowisk nie w pełni wydolnych wychowawczo, dla których pobyt w przedszkolu jest niezbędnym warunkiem do prawidłowego 

rozwoju. 

2. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu dziecka decyduje komisja rekrutacyjna złożona z przedstawicieli rady 

pedagogicznej. 

3. Komisji rekrutacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola. 

4. Komisja rekrutacyjna może brać pod uwagę dodatkowe kryteria przyjęć dzieci, jak: 

- dzieci, których rodzeństwo będzie kontynuowało naukę w Niepublicznym Przedszkolu „Promyki” w Poznaniu w kolejnym roku szkolnym, 

- dzieci obojga rodziców pracujących, 

- dzieci zamieszkałe na terenie osiedla Jana III Sobieskiego, 

- dzieci pracowników Caritas oraz oświaty. 

5. Ksiądz Dyrektor „Caritas Poznańskiej”, która jest organem prowadzącym Przedszkole, ma prawo rekomendować dzieci do placówki, co komisja 

rekrutacyjna może brać pod uwagę. 

6. Od decyzji komisji rekrutacyjnej można się odwołać do Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Promyki” w Poznaniu. 

mailto:promyki@caritaspoznan.pl

