
Zasady zapisów i kryteria przyjęć do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Wadowice na rok szkolny 2013/2014 

Dzieci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie ich do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 

na rok szkolny 2013/2014, są zapisywane przy wsparciu systemu elektronicznego. W celu 

uzyskania dodatkowych informacji oraz pobrania potrzebnych druków należy wejść na stronę 

internetową: http://wadowice.formico.pl 

Informacje ogólne 

1.      Elektroniczny system ewidencji podań będzie dostępny w Internecie od 1 marca. 

2.      Będą obowiązywały tylko i wyłącznie Karty Zgłoszeniowe z elektronicznego 

systemu ewidencji. 

3.      Od 1 do 6 marca 2013 r. - rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola/ 

oddziału przedszkolnego, składają w nim pisemne potwierdzenie woli kontynuowania 

edukacji przedszkolnej. 

4.      Od 7 do 27 marca 2013 r. – przyjmowanie Kart Zgłoszeniowych od rodziców po 

raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego. 

Dane dziecka można wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając 

umieszczoną na w/w stronie Kartę Zgłoszeniową, którą po wypełnieniu należy 

wydrukować w celu zatwierdzenia przez przedszkole/oddział przedszkolny pierwszego 

wyboru. Rodzice potwierdzają zgodność informacji zawartych w Karcie Zgłoszeniowej 

ze stanem faktycznym własnoręcznym podpisem. Data złożenia Karty nie będzie 

stanowiła kryterium kwalifikacyjnego. Przy zapisach nie obowiązuje rejonizacja. 

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

przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych. Ich listę układają według swoich preferencji. 

Przedszkole/oddział przedszkolny umieszczone na niej najwyżej jest 

przedszkolem/oddziałem przedszkolnym tzw. pierwszego wyboru. 

6.      Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą pobrać Kartę Zgłoszeniową 

w dowolnym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, wypełnić ją odręcznie, podpisać i 

złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, tzn. tym, które jest 

wpisane jako pierwsze na liście preferencji. Informacje zawarte w wypełnionej Karcie 

wprowadzi do systemu dyrektor tego przedszkola/placówki z oddziałem 

przedszkolnym. 

7.      Nabór do oddziału integracyjnego w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w 

Wadowicach oraz w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach będzie się 

odbywał metodą tradycyjną (bez pomocy systemu elektronicznego) tj. rodzice lub 

opiekunowie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wypełniają i 

składają w nim pobraną Kartę Zgłoszeniową w terminie do 27 marca 2013 r. 

8.      5 kwietnia 2013 r. – ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do przedszkola/ 

oddziału przedszkolnego. 



9.      Od 8 do 22 kwietnia 2013 r. – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowo 

przyjętych woli korzystania z usług przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego 

dziecko zostało przyjęte. 

10.    Od 23 kwietnia 2013 r. – rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do żadnego ze 

wskazanych w Karcie Zgłoszeniowej przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą 

ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, w których 

pozostały wolne miejsca. W tym celu należy zgłosić się do dyrektora przedszkola/ 

oddziału przedszkolnego, w którym pozostały wolne miejsca. 

11.    Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego 

podejmuje dyrektor. 

Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w 

Gminie Wadowice 

Obowiązują jednolite zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli 

publicznych/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wadowice. 

1.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 lat zamieszkałe na terenie 

Gminy Wadowice. 

2.      Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku lat 5 i 6 

zamieszkałe na terenie Gminy Wadowice. 

3.      Zarejestrowane w systemie elektronicznym podania zostaną automatycznie 

uszeregowane zgodnie z jednolitymi kryteriami kwalifikacyjnymi. 

4.      Każdemu z kryteriów przypisano kod liczbowy o wartości tak dobranej, aby była 

ona zawsze większa od sumy kodów liczbowych dowolnych kombinacji kryteriów 

niżej na liście umieszczonych. 

5.      Uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców. 

  

Opis kryterium 
Wartość 

liczbowa 

Kryteria podstawowe – wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z 20 lutego 2004 r. 

Dziecko samotnej matki lub ojca 64 

Dziecko matki lub ojca, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz 

niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów 

64 

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej 64 

Kryteria lokalne   



Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują w 

trybie dziennym 
32 

Dziecko, którego zadeklarowany przez rodzica pobyt dziecka w przedszkolu 

wynosi 8 godzin i więcej 
16 

Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieci wychowujące się w 

rodzinach objętych nadzorem kuratorskim i niewydolnych wychowawczo 
8 

Dziecko, które ma rodzeństwo z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym 

stopniem niepełnosprawności 
8 

Dziecko, które pochodzi z rodziny, w której znajduje się więcej niż 3 dzieci 4 

Kryteria dodatkowe 

Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie po raz pierwszy o 

przyjęcie do tego samego przedszkola 
4 

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu pierwszego 

wyboru 
4 

Dziecko, którego tylko jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje 1 

  

 


