
Informator dla Rodziców

 Postępowanie  rekrutacyjne  na  wolne  miejsca  jest  prowadzone  na  wniosek

rodziców/prawnych opiekunów. 

 Rodzice/prawni  opiekunowie  dzieci  już  uczęszczających  do  przedszkola

pobierają w przedszkolu deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego

na nowy rok szkolny i wypełnioną składają u dyrektora placówki. Jednocześnie

są zobowiązani do podpisania porozumienia na nowy rok szkolny w terminie

wyznaczonym przez dyrektora placówki. 

 Rodzice/prawni  opiekunowie,  którzy  po  raz  pierwszy  zapisują  dziecko

do przedszkola/oddziału  przedszkolnego w szkole  podstawowej  rozpoczynają

wypełnianie  wniosku od wpisania numeru, nazwy i adresu placówki, do której

chcieliby Państwo w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Na dole tej strony

można wpisać dodatkowo maksymalnie jeszcze dwie  placówki „rezerwowe”,

do których chcieliby Państwo zapisać dziecko w przypadku, gdy w wybranym 

w  pierwszej  kolejności  przedszkolu  zabraknie  miejsc.  Wypełnienie  listy

„rezerwowej”  nie  jest  konieczne,  jednak  pragniemy  zwrócić  uwagę,

że dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka.

 Rodzice/prawni  opiekunowie  powinni  zapoznać  się  z  kryteriami

obowiązującymi  w  samorządowych  przedszkolach/oddziałach  przedszkolnych

w szkołach podstawowych.

 Kryteria  naboru  zostały  podzielone  na  dwie  części.  Pierwsze  wynikające  ze

znowelizowanej ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014

poz.7),  art.20b.  art.20c.pkt  1-3,  drugie  określone  przez  organ  prowadzący  w

porozumieniu z dyrektorami przedszkoli art.20c. pkt. 4, pkt. 6-8. 

 Kryteria  podlegają  punktacji.  Kryteria  wynikające  z  ustawy mają  jednakową

wartość,  kryteria  określone  przez  organ  prowadzący  mają  zróżnicowaną

wartość.

 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  -

eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

  



 Dzieci  w  wieku  5  lat  mogą  realizować  roczne  obowiązkowe  przygotowanie

przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (oddziały

te zapewniają całodzienną bezpłatną opiekę) lub w przedszkolach. 

 Dzieci w wieku 6 lat rozpoczynają naukę w klasie pierwszej.

 Wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek wraz 

z załącznikami należy złożyć tylko w placówce pierwszego wyboru niezależnie

od wypełnienia listy „rezerwowej”.

Po  zakończeniu  postępowania  rekrutacyjnego,  przedszkola  dysponujące

wolnymi miejscami ogłaszają termin rekrutacji uzupełniającej.
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