
Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci urodzonych  

w latach 2008-2010 

1. W elektronicznej rekrutacji biorą udział dzieci zamieszkałe w Warszawie. 

2. Dzieci 2,5 letnie (ur. w 2011 r.) mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola  

w rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc. 

3. Dzieci spoza Warszawy mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca 

we wrześniu 2013 r.  

4. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły. 

5. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem będzie prowadzone w terminach 

określonych w harmonogramie. 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 

2012/2013 

 Rodzice dzieci urodzonych w latach 2008-2010, które obecnie uczęszczają  

do przedszkoli, mogą złożyć potwierdzenie woli kontynuowania edukacji 

przedszkolnej w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, na druku pobranym  

z serwisu Biura Edukacji lub bezpośrednio w przedszkolu. 

 Dane dziecka kontynuującego edukację wprowadza do Systemu dyrektor przedszkola. 

Rekrutacja dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli lub oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych 

 Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/  

do dowolnej liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą zapisy 

dzieci z określonego rocznika. 

 Rodzice układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji.  

 Przedszkole lub szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji 

nazywane jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru. 

 Rodzice, którzy korzystają z komputera i Internetu:  

o wprowadzają dane dziecka do Systemu, 

o drukują wypełniony formularz zgłoszenia, a następnie, po podpisaniu, składają 

go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanym na pierwszym 

miejscu listy preferencji). 

 Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:  

o pobierają formularz zgłoszenia w dowolnym przedszkolu/szkole,  

o wypełniają go odręcznie i składają – po podpisaniu – w przedszkolu/szkole 

pierwszego wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji), 

o informacje zawarte w formularzu wprowadza do Systemu dyrektor tego 

przedszkola/szkoły. 

 Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego:  

o podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka, 

o podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji 

zawartych w formularzu ze stanem faktycznym, 

o za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w formularzu 

z informacjami w Systemie oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia 

formularza odpowiedzialni są dyrektorzy przedszkoli/szkół. 



 Dyrektor przedszkola/szkoły ustala kolejność dzieci na liście kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie na podstawie spełnianych kryteriów kwalifikacyjnych.  

 Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli zapisu  

w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 

 W przypadku odmownej decyzji dyrektora, wydanej dla dziecka zakwalifikowanego 

do przyjęcia, rodzice mogą składać odwołanie do burmistrza dzielnicy. Odwołanie 

składa się za pośrednictwem dyrektora przedszkola/szkoły, który wydał decyzję. 

 W przypadku niezakwalifikowania dziecka do przyjęcia, z powodu braku miejsc,  

do żadnego ze wskazanych w formularzu przedszkoli/szkół rodzice mogą ponownie 

ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły, w którym pozostały wolne 

miejsca.  

 Decyzję o przyjęciu dziecka na wolne miejsce podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły. 

 Rekrutacja na wolne miejsca prowadzona jest przez cały rok.  

Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych w rekrutacji na 

rok szkolny 2013/2014 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. 

Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona 

jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i przyjętych w rekrutacji oraz możliwości 

organizacyjnych przedszkola.  

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
 

 Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów 

ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu ewidencji podań w terminach i na zasadach opisanych 

powyżej.   

 Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/szkół, 

które organizują oddziały integracyjne oraz dowolnej liczby przedszkoli/szkół, które 

organizują oddziały ogólnodostępne dla dzieci z określonego rocznika. 

 Rodzice układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać 

dziecko, wybierają: 

o najpierw grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego, a następnie grupy rekrutacyjne ogólnodostępne  

lub 

o najpierw grupy rekrutacyjne ogólnodostępne, a następnie grupy rekrutacyjne 

dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 Wypełniony formularza rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.  

 Do formularza dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

 


