
 

ZASADY REKRUTACJI |DO PRZEDSSZKOLA NR 3 W GNIEŹNIE 
 
 
 

Rekrutacja 2016/17 

 

  
1. Dyrekcja Przedszkola  NR 3 informuje, że na nowy rok szkolny 2016/17 

dysponujemy w przedszkolu miejscami tylko dla dzieci : 
 
Grupy dopołudniowe 
rocznik – 2010 -  3 miejsc 
rocznik – 2011 -  3miejsc 
rocznik - 2012  -  3 miejsc 
 
Grupy popołudniowe 
 rocznik – 2010 -  8 miejsc 
rocznik –  2011 -  10 miejsc 
rocznik -   2012  -  8  miejsc 
 
 
Wnioski  zapisu dziecka do przedszkola wydawane będą w biurze dyrektora przedszkola : 
poniedziałek -godz 9:00 - 16:00 
wtorek- godz.  9:00 – 14:00 
środa-godz 8.00-15.00 
czwartek -godz 13.00-15.00 
piątek - godz. 8.00 - 12:00 
  
  
Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Gniezno na 
rok szkolny 2016/2017. 
Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na terenie Miasta 
Gniezna zostanie przeprowadzona w dniach od 1 marca do 31 marca 2016 r. 
  
Wnioski należy rejestrować pod adresem  www.gniezno.przedszkola.vnabor.pl, następnie 
wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. 
  
Nabór dotyczy dzieci z roczników 2010 -2012 zamieszkałych na terenie Gminy 
Miasto Gniezno. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w pierwszej kolejności przyjmowane 
będą dzieci 6-letnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz 
dzieci 5-letnie i 4 letnie . 
 
W przedszkolu brak miejsc dla dzieci 3 letnich 
Dzieci 3 letnie w pierwszej rekrutacji mogą złożyć wniosek tylko do tych przedszkoli, w 
których zostały utworzone grupy 3 latków. A do pozostałych przedszkoli                    
w miarę posiadania wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej. 
 
O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń tylko liczba 
punktów uzyskanych w rekrutacji 
  
 
 



 
 
 
I. Zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym 
  
1. Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu. Rodzice, których 
dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu 
składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 
15.02.2016 
r. do 23.02.2016r. 
W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu. 
Dzieci, których rodzice złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego nie 
biorą udziału w rekrutacji, co jest równoznacznie z brakiem możliwości złożenia wniosku 
np. do innego przedszkola. 
  
2. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. 
Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie 
elektronicznej Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola 
Znajdujący się na stronie internetowej pod adresem 
www.gniezno.przedszkola.vnabor.pl 
 Po elektronicznym zgłoszeniu dziecka, wniosek należy wydrukować i wraz z załącznikami 
dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. 
Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. 
Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu lub wydrukować ze 
strony internetowej elektronicznego systemu. 
Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. 
W takim przypadku w jednym Wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkole 
(wg preferencji) i składają tylko w przedszkolu umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. 
przedszkolu pierwszego wyboru). 
Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku 
komputerowego) należy go złożyć tylko w przedszkolu pierwszego wyboru 
Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego Wniosku do przedszkola pierwszego 
wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji. 
Wniosek do systemu wprowadza się tylko jeden raz. 
Próba wprowadzenia kolejnego wniosku tego samego dziecka zostanie automatycznie 
zablokowana. 
W przypadku braku możliwości dostępu do Internetu, należy zgłosić się do przedszkola 
publicznego pierwszego wyboru, pobrać wniosek w wersji papierowej i tam pracownik 
placówki wprowadzić dane do systemu. 
  
3. Dzieci zmieniające przedszkole. 
Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to, do 
którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na 
takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W 
związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić Wniosek o przyjęcie do publicznego 
przedszkola. 
Po podpisaniu wniosku składają go w przedszkolu, wskazanym przez siebie jako 
przedszkole 
pierwszego wyboru. 
Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, 
miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane. 
  



Po zakończonym etapie składania wniosków następuje –zgodnie z poniższym 
harmonogramem rekrutacji –publikacja list z dziećmi zakwalifikowanymi i 
niezakwalifikowanymi. 
Aby dziecko zakwalifikowane do publicznego przedszkola zostało przyjęte rodzice składają, 
w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument 
Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. 
Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w 
tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych. 
  
II. 
Harmonogram rekrutacji 
Składanie przez rodziców Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  -
15.02.2016 – 23.02.2016 
  
Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców  01.03.2016 godz. 8.00 
  
Składanie przez rodziców Wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola 
01.03.2016 godz. 8.00  - 31.03.2016 godz. 15.00 
Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 
Przedszkola  28.04.2016 godz. 8.00 
  
Składanie przez rodziców Potwierdzeń woli uczęszczania kandydata do przedszkola 
28.04.2016 godz. 8.00 – 09 .05.2016 godz. 15.00 
  
Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 
12.05.2016 godz. 8.00 
  
Terminy postępowania uzupełniającego w przypadku dysponowania przez przedszkole 
wolnymi miejscami. 
Publikacja oferty –otwarcie strony dla rodziców 16.05 .2016 godz. 8.00 
Składanie przez rodziców Wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola 16.05.2016 
godz. 8.00 -20.05.2016 godz. 15.00 
  
  
Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola 
08.06.2016 godz. 8.00 
Składanie przez rodziców Potwierdzeń woli uczęszczania kandydata do 
Przedszkola  08.06.2016 godz. 8.00 – 13.06.2016 godz. 15.00 
Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 15.06.2016 godz. 
15.00 
  
III. 
Kryteria naboru do przedszkoli publicznych Miasta Gniezna na rok szkolny 
2016/2017. 
  
1.Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego: 
 Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta 
Gniezna urodzonych w talach 2010- 2013. 
Pierwszeństwo mają dzieci: 6letnie, które realizują obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne, dzieci 5 letnie oraz 4letnie. 
Dzieci 3 letnie w pierwszej rekrutacji mogą złożyć wniosek tylko do tych przedszkoli, w 
których zostały utworzone grupy 3 latków. A do pozostałych przedszkoli w miarę posiadania 



wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej. 
W dalszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (na potrzeby przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium podstawowego 
(ustawowego) została ustalona na poziomie 100 pkt: 
  
1) Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci) -100 pkt 
2) Niepełnosprawność kandydata -100 pkt 
3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata –100 pkt 
4) Niepełnosprawność obojga rodziców –100 pkt 
5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata –100 pkt 
6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie –100 pkt 
7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą –100 pkt 
  
Spełnianie kryteriów ustawowych należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone 
niżej 
dokumenty: 
1) Do pkt. 1-oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 
2) Do pkt. 2-5-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 
2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 
3) Do pkt. 6 -prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 
dziecka wspólnie z jego rodzicem. 
4)Do pkt. 7-dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, 
z późn. zm.). 
  
 


