
Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 

W oparciu o: 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 roku ( z późniejszymi zmianami z dnia 

20.02.2009 roku) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 

publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, 

• zasady i kryteria określone przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa w dniu 

02.02.2012 roku, 

rozpoczynamy rekrutację dzieci z roczników 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają „Potwierdzenie woli 

korzystania z naszych usług w roku szkolnym 2012/2013" w dniach 22.02-

09.03.2012. 

2. Zapisy nowych dzieci prowadzimy w dniach 12.03-06.04.2012. Rodzice mogą 

zapoznać się z ofertą naszej placówki oraz wypełnić i złożyć u dyrektora „Kartę 

zgłoszenia dziecka do przedszkola" (do pobrania w zakładce Rekrutacja).  

3. Prosimy Rodziców nowych dzieci, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji na 

temat naszej placówki, o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Dyrektorem 

przedszkola w celu ustalenia terminu spotkania. 

4. Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zostanie ogłoszona w dniu 

19.04.2012 o godzinie 15.00. 

5. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia pisemnie potwierdzają wolę 

zapisu dziecka do naszego przedszkola w dniach 19.04-25.04.2012. 

6. Lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie ogłoszona w dniu 27.04.2012 o 

godzinie 15.00. 

UWAGA: 

1. Dzieci z roczników 2003, 2004 mogą zostać przyjęte w przypadku posiadania 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do 10 roku życia lub odroczenia 

obowiązku szkolnego do 10 roku życia. 

2. W pierwszej kolejności wśród nowych kandydatów przyjęte zostaną dzieci z 

Warszawy. Dzieci spoza Warszawy mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola 

na wolne miejsca we wrześniu 2012 r. 

W celu przyjęcia dziecka do przedszkola należy złożyć: 

• Aktualne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wystawiane przez 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka) 

• Kserokopię odpisu aktu urodzenia dziecka (lub inny dokument potwierdzający 

datę urodzenia dziecka) 

• Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola 


