
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO   PARAFIALNEGO 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO  IM. ŚW. ROCHA                                     

W RZESZOWIE  

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

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

2. Rodzice wybierając przedszkole katolickie akceptują koncepcję wychowania  

i nauczania opartą na zasadach głoszonych przez Kościół katolicki.  

3. Informacja o rekrutacji umieszczona jest na stronie internetowej oraz na tablicy 

ogłoszeń w przedszkolu. 

4. Rekrutacja dzieci nowych odbywa się do 25 marca 2022 roku, w którym dziecko 

rozpoczyna edukacje  

5. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia dziecka, która 

przekazywana jest dyrektorowi przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka droga 

mailową lub osobiście. 

6. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać ze strony internetowej lub  

u dyrektora przedszkola. 

7. Do przedszkola, w miarę wolnych miejsc, mogą być przyjmowane dzieci od 2,5  do 6 

lat. 

8. Rodzice, których dzieci już uczęszczają do przedszkola, otrzymują deklarację 

 o kontynuacji wychowania przedszkolnego od wychowawcy grupy, dyrektora lub 

pobierają ze strony internetowej przedszkola i przekazują dyrektorowi  

w wyznaczonym terminie. Nieprzekazanie deklaracji w określonym czasie jest 

jednoznaczne z utratą przez dziecko miejsca w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym. 

9. Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do 

przedszkola należy składać w terminie  do 7 marca 2022 roku. 

10. Do przedszkola przyjmowane są dzieci według następujących kryteriów:  

 Dzieci, które pochodzą z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci); 

 Dzieci niepełnosprawne (wymagane orzeczenie z poradni psychologiczno-

pedagogicznej); 

 Dzieci z rodzin z niepełnosprawnością; 

 Dzieci rodziców samotnie wychowujących kandydata; 

 Dzieci objęte pieczą zastępczą; 

              Kryteria Organu Prowadzącego: 

 Dzieci, zamieszkałe na terenie Parafii Św. Rocha i Marcina w Rzeszowie. 

 Dzieci z rodzin, których rodzice pragną wychowania  w oparciu o chrześcijański 

system wartości. 

 Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola oraz w miarę wolnych 

miejsc rodzeństwo absolwentów. 

 Dzieci obojga rodziców pracujących. 

 Dzieci pracowników przedszkola. 



 Dzieci według kolejności zgłoszeń. 

11. Organ Prowadzący może zmienić powyższe kryteria. 

12. Lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie ogłoszona dnia 08 kwietnia bieżącego 

roku. 

13. W zależności od wolnych miejsc dzieci mogą być przyjmowane do przedszkola poza 

terminem rekrutacji, w ciągu całego roku. 

14. Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkola na nowy rok szkolny mają 

obowiązek podpisania umowy w terminie od 12 do 30 kwietnia 2022 roku. 

15. O przyjęciu dziecka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora do 

spraw dydaktycznych. 

16. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi przedstawiciel Organu Prowadzącego, dyrektor 

dydaktyczny oraz członek Rady Pedagogicznej. 

17. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego dołącza: 

a) Listę dzieci przyjętych do Parafialnego Przedszkola Niepublicznego im. św. Rocha  

w Rzeszowie; 

b) Listę dzieci nieprzyjętych do Parafialnego Przedszkola Niepublicznego im. św. 

Rocha w Rzeszowie; 

18. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

 

Aktualizacja 

Rzeszów, 26.01.2022 r.  


