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Poznań 2020r. 

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania  

na temat naszego przedszkola 

 

 

 

 

Przedszkole nr 30 „Mały Olimpijczyk” jest przedszkolem publicznym. 

Nasz organ prowadzący: Miasto Poznań, Wydział Oświaty 

Organ nadzorujący: Wielkopolski Kurator Oświaty 
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REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 

W jakim terminie odbywa się nabór do przedszkola ? 

Rekrutację na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza się od 10 marca  do 24  

marca 2020 r. W tym czasie składają Państwo w sekretariacie przedszkola 

kartę zgłoszenia dziecka oraz inne niezbędne dokumenty. 

 

 

Ile preferencji przedszkoli mogę wybrać w naborze?  

5 placówek  

 

  

W jakim wieku musi być dziecko, aby uczestniczyć w rekrutacji?  

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 dotyczy dzieci                    

z roczników 2014-2017  

 

Czy wystarczy wypełnić wniosek elektronicznie?  

Nie. Należy jeszcze wniosek wydrukować, podpisać (oboje rodzice)                        

i zanieść wraz z oświadczeniami do placówki pierwszej preferencji.  

 

Czy wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i deklarację potwierdzenia 

woli kontynuowania edukacji przedszkolnej można składać jednocześnie?  

Nie.  

 

Czy kolejność złożenia wniosku ma wpływ na wyniki rekrutacji?  

Nie. Na wyniki rekrutacji wpływa tylko liczba uzyskanych punktów.  

 

Czy w rekrutacji do przedszkola obowiązuje rejonizacja?  

Nie.  

 

Czy rekrutacja do przedszkola odbywa się do grup wiekowych ?  

Nie. Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w przedszkolu bez podziału na 

grupy wiekowe.  
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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 

2020/2021.  

 

  

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.  

 

 

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.  
 

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.  

 



 

4 

 

 

Od czego zależy, czy dziecko zostanie przyjęte do przedszkola? 

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci przyjmowane są na wolne miejsca                              

w przedszkolu zgodnie z następującymi  kryteriami:  

1. Kryteria ustawowe – wynikają ze znowelizowanej ustawy o systemie oświaty z dnia 6 

grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014 poz.7), art.20b. art.20c.pkt 1-3: 

 wielodzietność rodziny kandydata; 

 niepełnosprawność kandydata; 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria te mają jednakową wartość - 260 pkt. 

2. Kryteria określone przez organ prowadzący – wynikają z Uchwały nr 

XXII/401/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r.  

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, ustala 

się następujące kryteria wraz z ich wartością:  

1) oboje rodzice/opiekunowie prawni: 

pozostają w zatrudnieniu w ramach 

pracowniczego stosunku pracy,  

wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej,  

uczą się w trybie dziennym,  

prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność 

gospodarczą   

30 pkt; 

 

Zaświadczenia z zakładu 

pracy, ze szkoły, uczelni 

wyższej, z urzędu 

miasta/gminy lub CEIDG 

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na 

który prowadzona jest rekrutacja, będzie 

uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu 

szkół, w którego skład wchodzi dane 

60 pkt; 
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przedszkole                                                                                                        

 

3) wprowadza się preferencje za wybór 

przedszkola:  

 

 

 

a) za I 

preferencję –  

50 pkt, 

 

b) za II 

preferencję –  

30 pkt, 

 

c) za III 

preferencję –  

20 pkt, 

 

d) za IV 

preferencję – 

 10 pkt, 

 

e) za V 

preferencję –  

1 pkt; 

 

 

4) wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie 

ubiegającego się o przyjęcie do tej samej 

placówki  

 

15 pkt. 

 

5) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata 

rozliczyli podatek dochodowy od osób 

fizycznych za miniony rok w gminie Poznań   

 30 pkt. 

Kserokopia pierwszej 

strony zeznania 

podatkowego, w 

przypadku zeznania 

elektronicznego wraz z 

Urzędowym 

Poświadczeniem Odbioru 

ze zgodnym numerem 

referencyjnym (UPO) 

6) wykonanie u dziecka obowiązkowych 

szczepień zgodnie z Programem Szczepień 

Ochronnych, kryterium spełniają także dzieci, 

które z przyczyn medycznych nie podlegają PSO 

60 pkt. 

 

Oświadczenie rodzica 

UWAGA: 

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć 

do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów - 

załączników do wybranego kryterium – skutkuje nieprzyznaniem punktów przez komisję 

rekrutacyjną. 
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ADAPTACJA W PRZEDSZKOLU 

Jak ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu? 

11 marca br. organizujemy tzw. „Drzwi otwarte”, podczas których razem                     

z dzieckiem można zwiedzić placówkę, poznać personel oraz uzyskać informacje 

na temat pracy przedszkola. 

W maju dla rodziców nowoprzyjętych dzieci organizujemy zebranie 

informacyjne. 

W czerwcu zapraszamy dzieci wraz z rodzicami: 

 Na festyn rodzinny w ogrodzie przedszkolnym 

 Na zabawy integracyjne, podczas których przyszli przedszkolacy mają 

okazję poznać nowych kolegów, pomieszczenia przedszkolne oraz panie,                 

z którymi będą się spotykać od września. 

We wrześniu: 

 panie nauczycielki organizują w grupie zabawy i zajęcia integrujące, 

zapoznają dzieci z otoczeniem, wspierają dzieci emocjonalnie, 

 za zgodą nauczycielki, mogą Państwo przebywać z dzieckiem w sali zabaw,  

UWAGA: DO PRZEDSZKOLA PRZYJMUJEMY DZIECI BEZ SMOCZKÓW, 

PIELUCH I BUTELEK CO OZNACZA, ŻE W PODSTAWOWYM ZAKRESIE                                            

DZIECI POWINNY BYĆ SAMODZIELNE:  

 SYGNALIZOWAĆ POTRZEBY FIZJOLOGICZNE  

 ZAŁATWIAĆ SIĘ W TOALECIE, WYTRZEĆ PUPĘ 

  UMYĆ RĘCE 

 UMIEĆ JEŚĆ ŁYŻKĄ I PIĆ Z KUBKA                                            

RODZICU PAMIĘTAJ! SAMODZIELNEMU DZIECKU                                           

O WIELE ŁATWIEJ SIĘ ZAADOPTOWAĆ SIĘ DO PRZEDSZKOLA ! 
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CO NA POCZĄTEK DZIECKO POWINNO PRZYNIEŚĆ DO PRZEDSZKOLA? 

3-4 latki: pościel 160/200 lub śpiworek + poduszka (jasiek) w poszewce, 

piżamka, kapcie z gumką, worek z kompletem bielizny i ubrankiem na zmianę, 

fartuszek (opcjonalnie), pudełko chusteczek higienicznych, grzebień 

5- i 6-latki: kapcie, strój do ćwiczeń gimnastycznych , chusteczki higieniczne, 

grzebień, zestaw przyborów do mycia zębów + pasta 

 

WSZYSTKIE ww RZECZY POWINNY BYĆ PODPISANE ! 
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ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU 

Przedszkole prowadzi własną kuchnię. Dlatego nasze posiłki są zawsze świeże, 

zdrowe  i smaczne. Jadłospisy przygotowuje się zgodnie z zasadami zdrowej, 

naturalnej diety i zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia. Potrawy 

gotowane są codziennie  z dodatkiem naturalnych ziół i przypraw,  bez 

glutaminianu sodu i innych sztucznych dodatków.  

Codziennie dzieciom są podawane świeże warzywa  i owoce.  

Dzieci mają nieograniczony dostęp do wody pitnej. 

Posiłki podajemy o stałych godzinach: 

Śniadanie  - 8.30-9.00                                                                                   

Obiad  dla młodszych  - 12.00-12.30 ;   dla starszych   - 12.30-13.00                                                                                                                                                   

Podwieczorek – od 14.30 

Naszym celem jest propagowanie  właściwych nawyków żywieniowych                 

w celu eliminowania różnych chorób i otyłości wśród dzieci.  

Przedszkole otrzymało od Instytutu Żywności i Żywienia w 2014 roku certyfikat 

„Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej”.  

Od kilku lat placówka bierze aktywny udział w projektach i kampaniach na rzecz 

naturalnej diety: „Zdrowy Przedszkolak”, „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. 

Jesteśmy także aktywnym uczestnikiem programu „Mamo, tato wolę wodę”. 
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CO Z NIEJADKAMI ? 

Nie zmuszamy dzieci do jedzenia, tylko zachęcamy do próbowania!  

Przygotowywane posiłki są tak komponowane, aby dziecko miało wybór spośród 

różnych potraw. Nauczycielki zachęcają dzieci do próbowania nieznanych, czy 

też nielubianych dań. W ramach zajęć i zabaw dydaktycznych rozwija się 

świadomość dzieci  na temat zasad zdrowego żywienia. Stwarzamy dzieciom 

możliwość samodzielnego przygotowywania posiłku – sałatki, jogurtu z 

dodatkami, ciasteczek itp.                                   Podajemy dzieciom śniadania w 

formie bufetu – wtedy każdy nakłada na kanapkę to co lubi,  a często i to, za 

czym nie przepada.  

Samodzielnie skomponowana „kolorowa” kanapka smakuje wyśmienicie ! 

 

W JAKICH GODZINACH CZYNNE JEST PRZEDSZKOLE? 

Przedszkole czynne jest w godz. od 6.00 do 17.00. 

DO KTÓREJ GODZINY TRZEBA PRZYPROWADZIĆ DZIECKO? 

Dzieci należy przyprowadzać dzieci do godziny 8.30 ze względu                              

na organizację żywienia oraz prowadzone przez nauczycielki zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze. 

JAK LICZNE SĄ GRUPY ? 

W grupie maksymalnie może być 25 dzieci. 

POD CZYJĄ OPIEKĄ POZOSTAJĄ DZIECI W PRZEDSZKOLU? 

W przedszkolu pracują nauczycielki o różnym stażu pracy.  Wszystkie mają 

kwalifikacje zgodne z wykonywanym zawodem i ukończone studia wyższe. 

Nauczycielki ciągle poszerzają swe kompetencje w zakresie pedagogiki, 

psychologii i metodyki poprzez udział  w różnych formach doskonalących /kursy, 

warsztaty, konferencje, studia podyplomowe/.       
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W przedszkolu pracuje również wypróbowany i doświadczony personel 

obsługowo-administracyjny. Nasze Panie wyróżnia miłość do dzieci                        

i zaangażowanie w pracę zawodową. 

 

Z JAKICH ZAJĘĆ KORZYSTAJĄ DZIECI W PRZEDSZKOLU? 

Codziennie, we wszystkich grupach, nauczycielki prowadzą z dziećmi zajęcia 

wychowawcze i edukacyjne zgodnie z Podstawą Programową Wychowania 

Przedszkolnego określoną w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.  w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz.U. z 2017r. poz.356). Poprzez zajęcia i zabawy nakierowane na rozwój 

emocjonalny, fizyczny, społeczny i poznawczy  dziecka przygotowujemy je do 

podjęcia nauki w szkole. 

Panie nauczycielki pracują z dziećmi wieloma sprawdzonymi metodami. 

Preferujemy metody aktywizujące dzieci np. pedagogikę zabawy, metodę 

projektów, plan daltoński, metodę Dar Zabawy F. Froebla, Odimienną Metodę 

Nauki Czytania wg I. Majchrzak. 

Ponadto WE WSZYSTKICH GRUPACH odbywa się: 

 rytmika 

 język angielski 

dla 4- 5- i 6-latków: 

 gimnastyka korekcyjna, 

 indywidualne zajęcia z logopedii, 

Dla chętnych 6-latków – religia 
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CZY DZIECI MOGĄ PRZYNOSIĆ SWOJE ZABAWKI                        

DO PRZEDSZKOLA? 

Na co dzień mogą to być ulubione przytulanki, książeczka, płyty CD z  ciekawymi 

nagraniami. Tradycją przedszkola są Dni Ulubionej Zabawki, które przypadają 

w piątki. W te dni dzieci mogą przynieść swoją ulubioną zabawkę, pod 

warunkiem, że nie jest to miecz, czołg lub drobne klocki. 

CZY DZIECI SĄ OBJĘTE OPIEKĄ MEDYCZNĄ? 

Niestety NFZ nie refunduje opieki medycznej ani pielęgniarskiej                

dzieciom uczęszczającym do przedszkola. 

Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu podstaw udzielania             

pierwszej pomocy przedmedycznej.  

W razie nagłej choroby dziecka, udzielamy pomocy i podstawowej opieki                 

oraz dzwonimy do rodziców. W razie potrzeby i gdy brak kontaktu  z rodzicami 

wzywamy pogotowie. 

Dlatego tak ważne są aktualne telefony do rodziców ! 

 

WAŻNE !!! 

Zgodnie z obowiązującym statutem, Państwa obowiązkiem jest przyprowadzanie 

zdrowych dzieci do przedszkola.   Nie podajemy dzieciom leków. 

Rodzice mają obowiązek powiadomić przedszkole o chorobie zakaźnej 

dziecka, a po chorobie powinni przynieść od lekarza rodzinnego 

zaświadczenie o zdolności dziecka. 

 

 



 

12 

 

CZY LEŻAKOWANIE JEST OBOWIĄZKOWE? 

W grupach młodszych /3 i 4-latki/ TAK, chyba że dziecko zostanie odebrane po 

obiedzie /ok.12.30./ 

W czasie odpoczynku dzieci słuchają kołysanek, bajek, muzyki relaksacyjnej. 

Dzięki temu wyciszają się  i wypoczywają po dniu pełnym wrażeń, co jest ważne 

ze względu na wrażliwy i nie w pełni ukształtowany układ nerwowy dziecka. 

W starszych grupach, choć nie ma leżakowania, dzieci także w ciągu dnia mają 

możliwość wypoczynku w kącikach relaksacyjnych lub słuchając książek 

czytanych przez nauczycielki. 

 

JAKIE FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROPONUJE NASZE 

PRZEDSZKOLE?  

 kontakty i konsultacje indywidualne z rodzicami 

 zajęcia otwarte  

 zebrania, warsztaty, konferencje 

 zabawy integracyjne 

 uroczystości przedszkolne 

 teatr „Rodzice – Dzieciom” 

 festyny 

 informacje na stronie internetowej przedszkola i profilu społecznościowym 

 

Ponadto w przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców  

oraz Stowarzyszenie Mały Olimpijczyk. 
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KOSZTY 

Ile kosztuje przedszkole? 

Opłata składa się z dwóch części: 

1) Opłata za pobyt uzależniona jest od wieku dziecka i czasu przebywania 

dziecka w przedszkolu – aktualnie: 

 dzieci 6-letnie są zwolnione z tej opłaty 

 za godz. 8.00 do godz. 13.00 rodzice nie wnoszą żadnej opłaty 

 za każdą pozostałą godzinę  1zł 

2) Za żywienie – aktualnie 6,00 zł. za dzień  

NA PRZYKŁAD: opłata za 21 dni roboczych w godz. 6.00-17.00  (6 godzin pobytu)  

POBYT DZIECKA                OPŁATA ZA 

POBYT 

OPŁATA ZA 

ŻYWIENIE 

OPŁATA 

ŁĄCZNIE 

6.00-17.00 
tj: 6 godzin płatnych 

126,00 zł. 126,00 252,00 

 

 OPŁATY NALICZANE SĄ Z DOŁU                                                     

kwoty są naliczane automatycznie PRZEZ SYSTEM OBECNOŚCI 

iPrzedszkole  na podstawie ilości dni i ilości godzin obecności dziecka                                

w przedszkolu. Podstawą do naliczania ww opłaty są godziny wejścia i 

wyjścia dziecka rejestrowane poprzez odbicie karty;  

 INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH UDOSTĘPNIAMY PRZEZ SYSTEM 

iPRZEDSZKOLE. 

 PŁATNOŚĆ DO 10. KAŻDEGO MIESIĄCA 

ULGI W OPŁATACH ZA POBYT                                                                     

Ulgi wynikają z Uchwały Nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. 
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„1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2: 

1) za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań 
lub innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania 
zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny; 

2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie 
zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.). 

2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2: 

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym 
wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej; 

2) za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek 
rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 91518 z późn. zm.); 

3) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek 
wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w 
niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny; 

4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego 
utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci 
pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26 roku życia, 
bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola; 

5) w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 

3. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w ust. 1-2 
zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do 
tego zwolnienia.” 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY !!! 

 


