
Szanowni Rodzice
Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia”,  którą można pobrać drogą elektroniczną 
ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio  w  placówce - od dnia 25 lutego 2013r. 
Przyjmowanie  „Kart  zgłoszeń”  na  rok  szkolny  2013/2014  będzie  trwał  od  01  marca  2013r.
do  15  marca  2013r. Przedszkola  publiczne  będą  przyjmowały  zgłoszenia  dzieci  zamieszkałych  
w Wodzisławiu Śląskim, urodzonych od  01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2010r.  „Kartę zgłoszenia” dziecka 
będzie można pobrać w godzinach pracy przedszkola. 
Dzieci  w  wieku 6 - lat ( urodzone w 2007r.) mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,  
mają również prawo rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej,
Dzieci w wieku 5 - lat (urodzone w 2008r.) mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola w kolejności ustalonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji  

Narodowej
i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych 
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. nr 26, poz. 232 z późniejszymi 
zmianami) oraz Ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 
innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. nr 56, poz. 458):

1) dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

2) dzieci w wieku 5 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

3) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, 

4) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności   bądź  całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej 
egzystencji,

   5)  dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

  2.W przypadku wolnych miejsc – po rekrutacji przeprowadzonej zgodnie z pkt. 1– wprowadza się dodatkowe 
kryteria naboru:

1) dzieci obojga rodziców pracujących uczęszczające już do przedszkola,
2) dzieci obojga rodziców pracujących z rodzin wielodzietnych objętych programem „Rodzina 3+”,
3) dzieci obojga rodziców pracujących, których rodzeństwo uczęszcza do danej placówki.

Szczegółowe informacje  dotyczące naboru oraz terminu ogłoszenia  wyników będą dostępne na tablicach  
ogłoszeń i  stronach internetowych we wszystkich publicznych przedszkolach oraz  na stronie  internetowej  
Wodzisławia Śląskiego http://wodzislaw-slaski.pl w zakładce /oświata - nabór 2013/.  
Rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o miejsce dla dziecka w maksymalnie 3 placówkach. W takiej  
sytuacji  na  kartach  zgłoszenia  w  oświadczeniu  należy  wymienić  2  lub  3  przedszkola  według  kolejności  
preferencji.

Przedszkola w okresie rekrutacji przyjmują dzieci, które mają ukończone trzy lata lub ukończą trzy lata nie  
później niż  31 grudnia w roku kalendarzowym, w którym przeprowadzany jest nabór. Dzieci, które ukończyły 
2,5  roku  mogą  być  przyjęte  do  przedszkola  tylko  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  jeżeli  
przedszkole  będzie  dysponowało  wolnymi  miejscami,  a  na  listach  rezerwowych  nie  będzie  dzieci  
oczekujących, spełniających kryteria do przyjęcia określone w zasadach naboru do przedszkoli publicznych w 
Wodzisławiu Śląskim.

Dzieci  z orzeczeniem  o potrzebie  kształcenia  specjalnego  są  przyjmowane  do  przedszkoli   na  ogólnie 
przyjętych zasadach. Rodzice (opiekunowie prawni)  składając wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 
dołączają  
do karty zgłoszenia orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

http://wodzislaw-slaski.pl/


Rodzice (opiekunowie prawni) pragnący  skorzystać  z  preferencji,  o  których  mowa  w  pkt 1 oraz  pkt 2, 
powinni              do zgłoszenia dołączyć dokumenty potwierdzające określone sytuacje rodzinne.

Uwaga! 
Zgodność  informacji  zawartych  w  formularzu  zgłoszeniowym  ze  stanem  faktycznym  sprawdza  dyrektor  
przedszkola,  który  ma  prawo  poprosić  o okazanie  dokumentów  w celu  weryfikacji  danych  podanych 
w formularzu.

Odmowa okazania dokumentów w celu weryfikacji danych podanych w formularzu jest równoznaczne 
z rezygnacją z udziału w rekrutacji w danej placówce. 

Nabór dzieci do przedszkoli nie jest objęty rejonizacją.


