
ZARZĄDZENIE NR 86/WO/2020 
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia ujednoliconego, wspomaganego elektronicznie postępowania rekrutacyjnego 
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach 

podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze 

Na podstawie:  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z poźn. zm.), art. 8 ust.15, art. 31 ust 1, 2 i 4 i art. 130 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z poźn. zm.)  zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Wprowadzić wspomagane elektronicznie postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez 
Miasto Zabrze. 

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) przedszkolu - rozumie się przez to publiczne przedszkole prowadzone przez Miasto Zabrze; 

2) oddziale przedszkolnym - rozumie się przez to oddział przedszkolny zorganizowany w publicznej szkole 
podstawowej prowadzonej przez Miasto Zabrze; 

3) szkole - rozumie się przez to publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Zabrze, 
w której zorganizowany jest oddział przedszkolny; 

4) rodzicu - rozumie się przez to także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawującą pieczę 
zastępczą nad dzieckiem; 

5) przedszkolu lub szkole najbardziej preferowanej - rozumie się przez to przedszkole lub szkołę wykazaną 
we wniosku jako pierwszą, do której rodzic chce aby dziecko zostało przyjęte w pierwszej kolejności. 
Każde kolejne przedszkole lub szkoła wskazana przez rodzica we wniosku będzie traktowana kolejno jako 
mniej preferowana; 

6) wniosku - rozumie się przez to wniosek rodzica dziecka o przyjęcie do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego, 

7) kryteriach - rozumie się kryteria określone w art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo      
oświatowe, stosowanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria określone 
w Uchwale Nr XXXVIII/428/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów 
i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 3. Ujednolicone, wspomagane elektronicznie postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych obejmuje przyjmowanie dzieci na wolne miejsca. Pierwszy etap postępowania 
rekrutacyjnego - w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc  
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, drugi etap postępowania rekrutacyjnego - w przypadku 
równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole lub 
oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

§ 4. Wprowadzić zasady ujednoliconego, wspomaganego elektronicznie postępowania rekrutacyjnego 
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, dzieci 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie  
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego, dzieci nieposiadających orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do oddziału integracyjnego  
w przedszkolu lub oddziału przedszkolnego integracyjnego zorganizowanego w szkole podstawowej,  
w tym dzieci posiadających decyzję o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałych  
na obszarze Miasta Zabrze, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. 



§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 53/WO/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia na rok szkolny 2019/2020 ujednoliconego, wspomaganego elektronicznie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych 
szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Oświaty. 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje bezpośrednio Prezydent Miasta Zabrze. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

PREZYDENT MIASTA 
 
 

Małgorzata Mańka-Szulik 



 

Załącznik do zarządzenia Nr 86/WO/2020 

Prezydenta Miasta Zabrze 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

Zasady ujednoliconego, wspomaganego elektronicznie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, dzieci posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego, dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w przedszkolu lub 
oddziału przedszkolnego integracyjnego, w tym dzieci posiadających decyzję o odroczeniu  
od realizacji obowiązku szkolnego zamieszkałych na obszarze Miasta Zabrze  

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka ubiegającego się 
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. 

2. W celu złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego należy 
zalogować się do systemu wspomagającego postępowanie rekrutacyjne za pośrednictwem strony:  
 https://przedszkola-zabrze.nabory.pl   następnie wypełnić wniosek w systemie. 

3. Wypełniony wniosek wraz ze stosownymi oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko 
wskazanych kryteriów należy wydrukować. 

4. Podpisane przez rodzica wniosek i oświadczenia wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez dziecko wskazanych kryteriów, należy złożyć do dyrektora przedszkola lub szkoły najbardziej 
preferowanej. 

5. W przypadku dzieci odroczonych od realizacji obowiązku szkolnego do wniosku należy dołączyć także 
decyzję w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego wydaną przez dyrektora szkoły podstawowej, 
w obwodzie której dziecko mieszka. 

6. Rodzic dziecka zakwalifikowanego do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zobowiązany 
jest do złożenia do dyrektora potwierdzenia na piśmie woli uczęszczania dziecka do tego przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego. 

7. Niezłożenie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do danego przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego skutkuje nieprzyjęciem dziecka do tego przedszkola lub oddziału przedszkolnego. 


