Nabór do przedszkola na rok szkolny 2021/2022
odbywać się będzie w terminie od 16 marca do 30 marca 2021r.
Szczegóły na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/poznan
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola
zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej
na nowy rok szkolny
w terminie od 9 marca do 15 marca 2021r.
Deklaracje prosimy składać w sekretariacie przedszkola.
Na wszelkie pytania będziemy odpowiadać drogą mailową i telefonicznie.
email: p64@poznan.interklasa.pl
tel. 61 820 11 00

Terminy rekrutacji:
•

•

16 - 30 marca - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (pierwszego wyboru)
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów;
16 kwietnia (godzina 12.00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych.
Uwaga! - nie jest to jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola;

•

16 - 21 kwietnia - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia;

•

26 kwietnia (godz. 12.00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się w drugiej połowie czerwca br.

Poniżej wszystkie kryteria naboru razem z wartościami:
•

60 punktów - rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest
rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego
skład wchodzi przedszkole;

•

60 punktów - wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie
z Programem Szczepień Ochronnych (kryterium spełniają też dzieci, które
z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi);

•

30 punktów - oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują (pracowniczy stosunek
pracy, umowa cywilnoprawna), uczą się w trybie dziennym, prowadzą
gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą;

•

30 punktów - oboje rodzice lub opiekunowie prawni rozliczyli PIT za miniony rok
w Poznaniu;

•

15 punktów - o przyjęcie do tej samej placówki jednocześnie ubiega się rodzeństwo;

•

50 / 30 / 20 / 10 / 1 - punkty za preferencje I / II / III / IV / V wyboru.
Dokumentem poświadczającym jest:

• oświadczenie wykonania u dziecka obowiązkowych szczepień (komisja
rekrutacyjna może poprosić o dodatkowe dokumenty),
• kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za miniony rok w Poznaniu
(w przypadku zeznania elektronicznego wraz z urzędowym poświadczeniem
odbioru),
• zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły, uczelni wyższej, urzędu miasta lub gminy,
lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
na nowy rok szkolny 2021/2022
oraz wymagane oświadczenia można wypełnić
za pośrednictwem Internetu w terminie:
od 16.03.2021 r. do 30.03.2021 r.

poprzez stronę:

www.nabor.pcss.pl/poznan
wybierając PRZEDSZKOLE zakładka „Dokumenty”
lub pobrać druki w sekretariacie przedszkola.
Należy pamiętać, że wypełniony i podpisany wniosek
wraz z oświadczeniami trzeba złożyć w formie
papierowej w placówce pierwszego wyboru.
Sekretariat Przedszkola czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 16.00

W dniach 29-30.03.2021r.
sekretariat będzie czynny w godzinach:
od 7:00 do 17:00
w celu umożliwienia Państwu złożenia wniosków i oświadczeń.

