
 

Podstawowe postępowanie rekrutacyjne do PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO  

nr 5/ZSP5 na rok szkolny 2022/2023. 

 

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli 

przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.  

Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola. 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział: 

-  dzieci urodzone w latach 2016 – 2019; 

- dzieci z rocznika 2015, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej dyrektor szkoły 

podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełnianie przez 

dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 33 i 

36 ust.4 ustawy Prawo oświatowe.  



Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca  orazobejmuje wyłącznie dzieci 

zamieszkałe w Gliwicach. 

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe).  

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2022/2023 odbywa się przy wsparciu systemu 

elektronicznego.  

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora zespołu. 

 

15 marca 2022 r. o godz. 9:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie: 

- informator zawierający oferty przedszkoli; 

- wniosek o przyjęcie kandydata; 

- instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej; 

- zasady dotyczące składania wniosku i wymaganych dokumentów. 

 

Link do strony: 

https://gliwice.formico.pl 

Wniosek będzie można wygenerować w systemie od dnia:  

15.03.2022r. od godz. 9.00 do 01.04.2022r. do godz. 15.00 

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola  

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do3 przedszkoli miejskich prowadzonych Miasto Gliwice. Przed 

wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ofertą placówek oraz Procedurą rekrutacji dzieci do przedszkola  

obowiązującą w PM5  na rok szkolny 2022/23.  

https://gliwice/


Rodzice układają listę wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. 

Rodzice, którzy korzystają z Internetu: 

 wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata; 

 drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie kryteriów składają go wyłącznie w  placówce wskazanej na 1 miejscu we 

wniosku, 

lub 

 podpisują wniosek za pomocą Profilu Zaufanego (warunkiem jest posiadanie przez 

rodziców/opiekunów prawnych Profilu Zaufanego) i załączają do wniosku wszystkie 

wymagane dokumenty w formie załączników. 

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie w ZSP5 przy ul. Kozielskiej 39 

( budynek szkoły - I piętro). 

od dnia 15.03.2022 r.  od godz. 9.00  do 01.04.2022r. do godz. 15.00 

Rodzice, którzy  korzystają z Internetu (ale nie mają możliwości wydrukowania wniosku): 

 pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu 

składają go wyłącznie w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku; 

 informacje zawarte we wniosku (wersja papierowa) wprowadza do systemu informatycznego 

pracownik przedszkola miejskiego lub rodzic. 

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane,określone  

w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie 

danych kryteriów. 

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka.Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności 

informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. 

Uwaga! 

Jeżeli wniosek nie zostanie podpisany Profilem Zaufanym to niezłożenie papierowej wersji wniosku 



(wydrukowanego z systemu lub wypełnionego ręcznie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów 

w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie, oznacza że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji. 

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora zespołu. 

Po weryfikacji wniosków: 

1) 20 kwietnia 2022r. o godz. 9:00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki 

postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

2) Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie: 

od 20 kwietnia 2022 r. od godz. 9.00 do 27 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00zobowiązani są, do 

złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka  do przedszkola miejskiego,  

do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane 

jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki. 

3) Potwierdzenie woli wraz z załącznikiem  nr 1 do Regulaminu  w sprawie rozliczania opłat za 

korzystaniez wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia ( załącznik dostępny na 

stronie internetowej w zakładce przedszkola – Dokumenty)rodzic składaw budynku  Przedszkola Miejskiego nr 5 

przy ul. Kozielskiej 73. 

4) 29 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.   

Listy będą dostępne w Przedszkolu Miejskim nr 5 przy ul. Kozielskiej 73 oraz w sekretariacie  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Kozielskiej 39. 

 



 

Z wyrazami szacunku 

Dyrekcja ZSP 5          

Zapraszamy  


