
OGŁOSZENIE

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola Językowego  „Pod Magnolia” na terenie 
Miasta Katowice  na rok szkolny 2023/2024.

20.02.2023 r. – 03.03.2023 r. do godz. 16:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez 
rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej 
samej jednostki.

16.03.2023 r. – 31.03.2023 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz 
pierwszy zapisujących dziecko do przedszkola „Pod Magnolią” w Katowicach na 
podstawie wniosków w Przedszkolu.

Wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która 
została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia, a także wysyłając na 
email placówki pierwszego wyboru skan podpisanego wniosku i oświadczeń.

21.04.2023 r. do godziny 9:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez 
w y w i e s z e n i e 
list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandy
datów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.04.2023 r. – 09.05.2023 r. do godziny 16:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci 
nowoprzyjętych woli korzystania z usług danego Przedszkola „Pod Magnolią”, do której 
zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do 
danego Przedszkola „Pod Magnolią”. 

10.05.2023 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez 
w y w i e s z e n i e 
list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej 
placówki.

Uwaga:

Dzieci urodzone po 31.12.2020 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji. Rodzice tych 

dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do Publicznego 

Przedszkola ‘Pod Magnolią” w rekrutacji uzupełniającej jeżeli wybrane przez rodziców 

Przedszkole „Pod Magnolia” będzie nadal dysponowało  wolnymi miejscami.



Uwaga:

Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 stycznia 2016 r.) 
chcący zapisać dziecko do przedszkola  lub kontynuować wychowanie przedszkolne ich 
dziecka, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o 
odroczeniu obowiązku szkolnego.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. 
Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy 
polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na 
pobyt stały bądź czasowy. 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do Publicznego 
Przedszkola „Pod Magnolią”  na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego Przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola „Pod Magnolią” na rok 
szkolny 2023/2024 obowiązują:

   kryteria określone w ustawie prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,

   kryteria ustalone przez Zarząd Pacuła Group Sp z o.o.  Zarządzeniem nr….. z 
dnia 05.02.2023r

L.p. Kryteria Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1. Wielodzietność rodziny 
kandydata

28

2. Niepełnosprawność 
kandydata

28

3. Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata

28

4. Niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata

28

5. Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata

28



6. Samotne wychowywanie 
kandydata 
w rodzinie

28

7. Objęcie kandydata pieczą 
zastępczą

28

Kryteria dodatkowe,  organu prowadzącego Pacuła Group Sp. z o.o.

1. Dziecko zostało poddane 
obowiązkowym szczepieniom 
ochronnym określonym w 
rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 
r. w sprawie obowiązkowych 
szczepień ochronnych (Dz. U. z 
2022 r. poz. 2171) lub też 
zostało zwolnione z tego 
obowiązku z przyczyn 
zdrowotnych

7

2. Droga dziecka z domu lub 
rodzica z miejsca pracy lub 
miejsca nauki w trybie 
dziennym (stacjonarnym) do 
przedszkola wskazanego we 
wniosku rekrutacyjnym jest 
krótsza niż droga do 
jakiegokolwiek innego 

przedszkola samorządowego4)

6

3. Rodzeństwo dziecka 
kontynuującego wychowanie 
przedszkolne w przedszkolu lub 
zespole szkolno-przedszkolnym 
wskazanym we wniosku 
rekrutacyjnym jest pierwsze na 

liście wybranych przedszkoli5)

5

4. Dziecko uczęszcza w bieżącym 
roku szkolnym do żłobka lub 
innej placówki opieki nad 
dzieckiem do lat 3 
zarejestrowanej w Gminie 

Miejskiej Katowice6)

4



5. Dziecko uczestniczyło w 
ubiegłorocznym postępowaniu 
rekrutacyjnym do przedszkola 
wskazanego we wniosku 
rekrutacyjnym jako pierwsze na 
liście wybranych przedszkoli i 
nie zostało przyjęte do tego 

przedszkola5)

3

6. Rodzeństwo dziecka uczestniczy 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

do tego samego przedszkola lub 

tego samego zespołu szkolno-

przedszkolnego

2

.Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej 
dokumenty.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz 
w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja 
rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej 
dzieci (art. 4 ustawy prawo oświatowe).

Samotne wychowywanie dziecka 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 (art. 4 ustawy prawo oświatowe).

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ustawy prawo 
oświatowe):

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie kandydata równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).



3)      Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 
dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
575, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo 
w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów organu 
prowadzącego Pacuła Group Sp z o.o.:

Kryteria organu prowadzącego potwierdzane są odpowiednimi oświadczeniami/
zaświadczeniami składanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka, takimi jak:

Zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w przedszkolu, zostało 
poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub też zostało zwolnione z tego 
obowiązku z przyczyn zdrowotnych.

Dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica.

Zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3

rejestr żłobków i klubów dziecięcych:
 HYPERLINK "https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-
zlobkow-i-klubow" https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/
rejestr-zlobkow-i-klubow

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 
nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia”.  

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających 
okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez 
przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych 
okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy o prawo oświatowe)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, 



o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579).

                                                                                      (-) Artur Ławrowski (-)

                                                                             Członek Zarządu Pacuła Group Sp. z o.o.


