
Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 

 

Rekrutacja dzieci do przedszkoli specjalnych nie odbywa się drogą elektroniczną! 

 

Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów: 

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola potwierdzają wolę 

kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkol-

nym w dniach 27.02-06.03.2015 r. 

2. Zapisy nowych dzieci prowadzone są w dniach 09-23.03.2015 r. W 

przedszkolu należy złożyć „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” wraz z 

kopią orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Rodzice dzieci 6-letnich 

powinni dołączyć poświadczoną przez siebie kopię decyzji dyrektora szkoły 

podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego. 

Prosimy przygotować do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub 

inny dokument, na podstawie którego będzie można poświadczyć imię i 

nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia. 

3. Prosimy rodziców o wcześniejszy kontakt telefoniczny z przedszkolem w celu 

ustalenia terminu spotkania z dyrektorem i psychologiem (tel. 22 613 91 65). 

Podczas tej wizyty będzie można otrzymać „Kartę zgłoszenia dziecka do 

przedszkola” oraz złożyć wymagane dokumenty. 

4. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor 

przedszkola, biorąc pod uwagę liczbę wolnych miejsc w grupie rozwojowej, 

do której, ze względu na rodzaj niepełnosprawności, powinno uczęszczać 

dziecko. 

5. Lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie opublikowana 27 kwietnia 

2015 r. Do 5 maja br. należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka do 

przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane. 

 

UWAGA! 

1. Wychowaniem przedszkolnym nie może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 

lat, którego obowiązek szkolny nie został odroczony. Rodzice ubiegający się o 

kontynuację przygotowania przedszkolnego przez dziecko w wieku powyżej 6 

lat, w tym dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, do wniosku o przyjęcie do przedszkola powinni 

dołączyć decyzję dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu spełniania 

obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. 

2. Rekrutacja dzieci do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych 

prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań 

w terminach i na zasadach opisanych na stronie internetowej Biura Edukacji. 

 

 

 

 


