Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli:
1) Kiedy będzie możliwość pobrania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola?
4 marca 2019
2) Ile preferencji przedszkoli mogę wybrać w naborze?
5 placówek
3) W jakim wieku musi być dziecko, aby uczestniczyć w rekrutacji?
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 dotyczy dzieci z roczników 2013-2016
4) Czy wystarczy wypełnić wniosek elektronicznie?
Nie. Należy jeszcze wniosek wydrukować, podpisać (oboje rodzice) i zanieść wraz z
oświadczeniami do placówki pierwszej preferencji.
5) Czy wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i deklarację potwierdzenia woli
kontynuowania edukacji przedszkolnej można składać jednocześnie?
Nie.
6) Czy kolejność złożenia wniosku ma wpływ na wyniki rekrutacji?
Nie. Na wyniki rekrutacji wpływa tylko liczba uzyskanych punktów.
7) Czy w rekrutacji do przedszkola obowiązuje rejonizacja?
Nie.
8) Czy rekrutacja do przedszkola odbywa się do grup wiekowych ?
Nie. Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w przedszkolu bez podziału na grupy wiekowe.
9) Co oznacza kryterium „rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki”?
Kryterium należy rozumieć w ten sposób, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola na
rok, na który jest obecnie prowadzona rekrutacja, czyli, że rodzice złożyli, przynajmniej jedną
deklarację kontynuacji na nowy rok szkolny 2019/2020.
10) Kogo dotyczy kryterium „wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o
przyjęcie do tej samej placówki”?
Kryterium dotyczy wyłącznie dzieci w wieku 3-6 lat. Nie uwzględnia się tego kryterium do dzieci
2,5 letnich i jego rodzeństwa.
11) Czy dzieci spoza Gminy Poznań mogą brać udział w rekrutacji do przedszkola?
Kwestię tę reguluje zapis ustawy Prawo oświatowe:
Art.131.1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych
na obszarze danej gminy.
Dzieci spoza Gminy Poznań mogą być przyjęte po zakończeniu rekrutacji zasadniczej i
uzupełniającej, jeśli przedszkole posiada wolne miejsca.
12) Czy wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola muszą podpisać oboje rodzice?
Tak, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.
Podpis nie będzie wymagany, gdy jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub
gdy jego władza rodzicielska została ograniczona do danego zakresu spraw.
W przypadku braku zgody rodziców (podpisu obojga) konieczne jest rozstrzygnięcie sądu
opiekuńczego.

