
Regulamin rekrutacji dzieci 

do Przedszkola Publicznego Sióstr Serafitek 

z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie 

na rok szkolny 2022/2023 

 
Opracowany na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021r. poz. 1082) r.,  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 

 

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia 

dzieci do Przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz uchwała Organu 

Prowadzącego- Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej ( Sióstr  Serafitek) Prowincja Rzeszowska 

nr  1/2022  z dnia 31.01.2022r. 

 

§ 1 

Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023 określa: 

1. Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1082). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 

3. Uchwała Organu Prowadzącego - Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej ( Sióstr  Serafitek) 

Prowincja Rzeszowska nr  1/2022  z dnia 31.01.2022r. 

 

§ 2 

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

2. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci na wolne miejsca w przedszkolu, w wieku od trzech do 

sześciu lat.  

3. Do przedszkola może być przyjęte dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wyłącznie w przypadku istnienia możliwości zapewnienia temu dziecku warunków 

wychowania i opieki odpowiednich do rodzaju i stopnia stwierdzonej niepełnosprawności. 

Dziecko może być przyjęte jeżeli przedszkole: 

a) ma możliwość zapewnienia bezpieczeństwa  dziecku ubiegającemu się o przyjęcie 

oraz innym dzieciom, 

b) ma możliwość pracy rewalidacyjnej z danym dzieckiem, 



c) przygotowane jest pod kątem organizacyjnym do przyjęcia dziecka z daną 

niepełnosprawnością. 

4. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne 

w Przedszkolu.  

 

 § 3 

Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka pobrany  

bezpośrednio w Przedszkolu. 

 

§ 4 

1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w Przedszkolu 

w okresie od 4 marca do 18 marca 2022r. drogą mailową 

 

§ 5 

1. Do Przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria: 

1) Kryteria ustawowe: 

a)      wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

2) Kryteria określone przez organ prowadzący, o których mowa w uchwale  Organu 

Prowadzącego Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Sióstr  Serafitek) 

Prowincja Rzeszowska nr  1/2022  z dnia 31.01.2022r. 

 

a) dziecko wraz z rodzicami zamieszkuje w promieniu 1 km  od przedszkola, 

b) dzieci urodzone w 2019r., 

c) aktywność zawodowa obojga rodziców dziecka, studia w trybie dziennym lub 

prowadzenie działalności gospodarczej. Kryterium stosuje się również do 

rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, 

d) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola do którego składany jest 

wniosek. 



§ 6 

1. Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana 

przez dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem. 

2. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora przedszkola.  

3. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego.  

 

§ 7 

1. Przyjęcie dzieci spoza gminy Rzeszów może mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb 

mieszkańców gminy Rzeszów i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów 

w przedszkolu. 

2. Dzieci zamieszkałe poza gminą Rzeszów przyjmowane będą także według kryteriów 

określonych na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ) oraz przez organ prowadzący – Zgromadzenie Córek Matki 

Bożej Bolesnej ( Siostry Serafitki) Prowincja Rzeszowska. 

 

§ 8 

 

Publikacja wyników naboru odbędzie się 13 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 przez 

udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w Przedszkolu Publicznym Sióstr 

Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie. 

 

§ 9 

Wnioski o przyjęcie do Przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny 

PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów nie będą 

rozpatrywane. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


