
Rekrutacja dzieci urodzonych w latach 2008-2010 

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 

2013/2014 

Organizacja edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2013/2014 

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w: 

 publicznych przedszkolach samorządowych - prowadzonych przez m.st. Warszawę, 

 publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty, 

 niepublicznych przedszkolach, 

 oddziałach przedszkolnych w publicznych samorządowych szkołach podstawowych - 

prowadzonych przez m.st. Warszawę, 

 oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 

przez inne podmioty, 

 oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, 

 innych formach wychowania przedszkolnego. 

Edukacją w przedszkolach samorządowych objęte są dzieci trzy-cztero-pięcioletnie,  

a w niektórych przedszkolach również dzieci sześcioletnie. 

W szkołach podstawowych organizuje się oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich. 

Jeżeli warunki organizacyjne szkoły na to pozwalają to do szkolnych oddziałów 

przedszkolnych przyjmowane są również dzieci pięcioletnie. 

 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2007 roku), które w roku szkolnym 2013/2014 nie 

rozpoczną spełniania obowiązku szkolnego, będą kontynuowały edukację przedszkolną w 

placówce, w której będą funkcjonowały oddziały przedszkolne dla 6-latków. 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2008 roku), obowiązane są odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 

podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna 

się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy pięć lat.  

Dla dzieci pięcioletnich zostały przygotowane miejsca w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w niektórych szkołach podstawowych w dzielnicy zamieszkania dziecka. 

Rodzice pięciolatków mogą również ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub 

szkoły poza dzielnicą zamieszkania, jednak pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci 

zamieszkałe w danej dzielnicy. 

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji 

podań, zwanego dalej Systemem. 

System umożliwia: 

 sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, 

 optymalne wykorzystanie miejsc, 

 przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z zastosowaniem jednolitych zasad 

i kryteriów. 



Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem będzie prowadzone zgodnie z ustalonymi 

w m.st. Warszawa zasadami i kryteriami prowadzenia rekrutacji,w terminach określonych w 

harmonogramie. 

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia 

zapisów, a datą ich zakończenia, jednak: 

 data i godzina wprowadzenia danych dziecka do Systemu,  

 data i godzina wydrukowania formularza zgłoszenia dziecka, 

 data i godzina złożenia formularza w przedszkolu/szkole, 

 data i godzina zatwierdzenia formularza przez dyrektora, 

nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka. 

 


