
Zasady zapisów i kryteria przyjęć 

do  Oddziału Przedszkolnego 

Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika 

na rok szkolny 2011/2012 
 

Dzieci, których rodzice ubiegają się  o zapis dziecka do oddziału przdszkolnego na rok 

szkolny 201/2012, są zapisywane przy wsparciu systemu elektronicznego. W celu uzyskania 

dodatkowych informacji oraz pobrania potrzebnych druków należy wejść na stronę 

internetową: http://wadowice.formico.pl 

 

 Dzieci urodzone w roku 2005 

 
- Mają obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu, 

 

- Mają możliwość zapisu do klasy pierwszej i rozpoczęcie edukacji szkolnej. 

 

Dzieci urodzone w roku 2006 
 

- mają obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu 

 

INFORMACJE  

 

-Elektroniczny system ewidencji podań będzie dostępny w Internecie od 27 do 26 marca 

-Będą obowiązywały wyłącznie karty zgłoszeniowe z elektronicznego systemu ewidencji. 

-Od 7 marca 2011 r. do 26 marca 2011r. przyjmowanie i weryfikacja podań od rodziców po raz 

pierwszy zapisujących dziecko do oddziału przedszkolnego. Kartę zgłoszeniową po wypełnieniu 

należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu placówki pierwszego wyboru w celu zatwierdzenia 

 

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych przez siebie placówek. Ich 

kolejność na liście jest równoznaczna z preferencjami. Placówka na pierwszym miejscu jest placówką 

pierwszego wyboru.  Rodzice którzy nie mają dostępu do Internetu kontaktują się z sekretariatem 

placówki – potrzebny numer pesel dziecka. 

 

- do 26 marca 2011 r. do godz. 12.00 – zakończenie przyjmowania podań 

- 06 kwietnia 2011 r. godz. 14.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji 

- od 07 kwietnia 2011 r.  do 17 kwietnia 2011 r. go godz. 14.00 – potwierdzenie woli uczęszczania     

  dziecka do placówki wskazanej w wyniku elektronicznej rekrutacji 

- od 18 kwietnia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. udostępnienie informacji o wolnych miejscach i   

  rekrutacja uzupełniająca. 

- Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola lub szkoły podejmuje dyrektor 

 

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego będzie odbywała się metodą 

tradycyjną. Podania należy składać do 25 marca 2011 r. 

 

 W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły! 

 

http://wadowice.formico.pl/

