
TERMINARZ REKRUTACJI 
do PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ANGLOJĘZYCZNEGO ,,THE LITTLE 

STEPS’’ W KRAKOWIE Placówki; ul. Fałęcka 39, ul. Cechowa 48, ul. Polonijna 9 oraz do 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA THE LITTLE STEPS NR 1, ul. Siewna 30B 

na rok szkolny 2023/2024 

Termin składania Deklaracji – potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej                     

od 14 luty do 24 luty 2023 r. 

 

Deklaracja nie złożona w powyższym terminie spowoduje przepadnięcie miejsca na rzecz dzieci 

biorących udział w regularnej rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 

Termin składania Wniosków - od 1 marca do 27 marca 2023 r. 

Składanie Wniosków w przedszkolu w godzinach : 
7:00- 9:30 oraz 15:00- 16:30 

 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 
Termin w 
postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola1 wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1 marca– 27 marca 
2023 r. 

25 maja – 5 czerwca 
2023 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji czynności, o 

których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy 
Prawo oświatowe 

do 5 kwietnia 
2023 r. 

do 6 czerwca 
2023 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

21 kwietnia 2023 r. 21 czerwca 2023 r. 

4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci umowy w 

sprawie korzystania z usług przedszkola1 

24 kwietnia – 
 9 maja 2023 r. 

22 - 29 czerwca 
2023 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

10 maja 2023 r. 30 czerwca 2023 r. 



Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów: 
 

Dziecko zamieszkałe 

Kraków 
na  obszarze Gminy Miejskiej 

Oświadczenie - załącznik nr 1 do wniosku 

Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub 

więcej dzieci 

Oświadczenie - załącznik nr 2 do wniosku 

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Dziecko osoby (matki lub ojca) niepełnosprawnej wydane bez względu na niepełnosprawność, orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia.1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1171,  

z późn.zm., poz.1172 z późn. zm.) - w postaci kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych 

 
 

Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną 

niepełnosprawność 

Dziecko osoby (matki lub ojca) samotnie wychowującej Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację lub akt zgonu (w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem - załącznik nr 3 do wniosku 

Dziecko objęte pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2019 r., poz.1111 z późn. zm.) w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

Uczęszczanie do tego samego przedszkola rodzeństwa 

kandydata 
Oświadczenie - załącznik nr 4 do wniosku 

 

Dziecko w roku szkolnym 2023/2024 będzie realizować 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – oznacza to 

dziecko urodzone w 2016 r. lub dziecko urodzone w 
latach 2016 – 2014 korzystające z odroczenia obowiązku 

szkolnego 

oświadczenie o podleganiu obowiązkowi rocznego 

przygotowania przedszkolnego kandydata - załącznik 

nr 5 do wniosku 

Kandydat uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do 

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

opieki nad dzieckiem do lat 3 

 


