
Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 

 na rok szkolny 2013/2014 
 

 

 Prowadzenie przedszkoli/oddziałów przedszkolnych jest zadaniem własnym 

gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w toruńskich 

przedszkolach /oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych adresowana jest w 

pierwszej kolejności do mieszkańców Torunia. 

 

 

1. Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. 

2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. 

3. Do przedszkola/oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 

a w uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w placówce, również dzieci 

młodsze, minimum 2,5 letnie. 

4. Godziny pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dostosowane są do potrzeb 

środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać 

zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i 

wychowaniu dzieci.  

5. Oferta płatnych zajęć dodatkowych tworzona jest zgodnie z życzeniem rodziców, przy 

zachowaniu priorytetu realizacji podstawy programowej i wyznaczona możliwościami 

rozwojowymi, potrzebami i zainteresowaniami dzieci. 

6. Rodzice mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie więcej niż 5 przedszkoli 

miejskich/szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne. 

7. W każdej z wybranych placówek rodzic może wskazać maksymalnie 3 oddziały 

(grupy) w preferowanej przez siebie kolejności. 

8. Dane podawane są przez rodziców dobrowolnie. W przypadku nie podania informacji 

dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, 

że dziecko nie spełnia danego kryterium. 

Terminarz rekrutacji 

• do 29.03.2013 – Wprowadzanie do systemu przez przedszkole/szkołę podstawową 

podań dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowych placówkach. 

• 03.04 do 30.04.2013 do godziny 15:00 – składanie podań dzieci zapisywanych do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy lub zmieniających przedszkole. 

• 07.05.2013 do godziny 12:00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci 

zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, 

którzy wskazali więcej, niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach 

rekrutacji na indywidualnym koncie w systemie naboru lub w placówce wskazanej przez 

nich jako pierwszej. 

• od 07.05. od godz. 13:00 - 10.05.2013 do godziny 15:00 - potwierdzanie woli rodziców 

przyjęcia do przedszkola dziecka zakwalifikowanego do placówki w wyniku rekrutacji. 

Nie dokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca 

w danej placówce. 

• 13.05.2013 do godziny 12:00 – ogłoszenie list przyjętych oraz wolnych miejsc. 

 

 

 

 

 



Ważne pojęcia: 

 

„Przedszkole pierwszego wyboru” – tak określamy przedszkole/oddział przedszkolny 

w szkole podstawowej, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko w pierwszej kolejności. 

„Formularz Rekrutacyjny” – to formularz podania do wypełnienia przez rodziców/opiekunów 

prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.  

„Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” – jest dokumentem wydanym przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dotyczy dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

„Rodzic” – ilekroć używa się tego sformułowania należy rozumieć przez nie również opiekuna 

prawnego. 

 

 

A. Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną  

w dotychczasowej placówce. 

B. Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz 

pierwszy oraz dzieci zmieniających przedszkole. 

C. Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.  

D. Rekrutacja do przedszkola dzieci nie będących mieszkańcami Torunia. 

 

 

A. Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, których rodzice potwierdzili wolę kontynuacji edukacji przedszkolnej mają 

zapewnione miejsce w tej placówce w nowym roku szkolnym 2013/2014. 

 

 

B. Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz 

pierwszy oraz dzieci zmieniających przedszkole. 

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

jest złożenie w „przedszkolu pierwszego wyboru” wypełnionego „Formularza Rekrutacyjnego”. 

„Formularz Rekrutacyjny” można: 

1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców, 

http://torun.przedszkola.vnabor.pl 

 wydrukować, podpisać i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru”, 

2. otrzymać w przedszkolu/szkole podstawowej prowadzącej oddziały przedszkolne, 

wypełnić, podpisać i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru”, 

3. wydrukować z Portalu dla Rodziców, wypełnić i złożyć w „przedszkolu pierwszego 

wyboru”. 

 

Wypełniając „Formularz Rekrutacyjny” należy wskazać przedszkole/oddział przedszkolny, do 

którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru”. Można 

dodatkowo wpisać cztery inne, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko nie 

zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru”. Informacja o wszystkich przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w innych budynkach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych znajduje się na Portalu dla Rodziców. 

 

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Formularze Rekrutacyjne” 

zostaną wypełnione w wersji elektronicznej lub papierowej oraz dostarczone w formie 

papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do „Przedszkola pierwszego wyboru” w 

terminie  03.04.2013 do 30.04.2013 do godz. 15:00. 

 

 



 

Dane zamieszczane w „Formularzu Rekrutacyjnym” dotyczą dwóch obszarów: 

- danych osobowych dziecka, rodziców/opiekunów prawnych, 

- kryteriów rekrutacji.  

 

Spełnienie „Kryterium dopuszczającego” stanowi podstawę uczestnictwa dziecka w I etapie 

rekrutacji. 

 

KRYTERIUM DOPUSZCZAJĄCE 

1. dziecko przynamniej jednego „Rodzica” zamieszkałego w Toruniu 

KRYTERIA PODSTAWOWE: 

1. dziecko urodzone w roku 2007 (6 latek) 

2. dziecko urodzone w roku 2008 (5 latek) 

3. dziecko matki lub ojca samotnie go wychowującego  

4. 

dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej 

egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów 

5. dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej 

6. dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

KRYTERIA DODATKOWE: * (zaznaczenie odpowiedzi dotyczących kryteriów dodatkowych nie 

jest konieczne, ale może zwiększyć ilość zgromadzonych przez dziecko punktów decydujących o 

przyjęciu) 

1. dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru 

2. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują w trybie dziennym 

3. 
dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności 

4. dziecko, które posiada dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia 

 

Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru” może poprosić o przedstawienie dodatkowych 

dokumentów potwierdzających dane zapisane w „Formularzu Rekrutacyjnym”. 

 

Sposób dokumentowania informacji zawartych w „Formularzu Rekrutacyjnym”: 

 

• Dla potwierdzenia zamieszkania w Toruniu należy przedstawić kserokopię pierwszej 

strony zeznania podatkowego za rok 2012 w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych (PIT), przyjętego przez Urząd Skarbowy. Przed złożeniem w/w dokumentu 

„Rodzic” powinien usunąć poprzez zamazanie dane nieistotne z punktu widzenia rekrutacji: 

numery NIP, numery PESEL, daty i miejsca urodzenia, oraz informacje finansowe. 

W sytuacji gdy aktualne miejsce zamieszkania jest różne od miejsca zamieszkania na dzień 

31.12.2012 wskazanego w zeznaniu PIT, jak również w innych szczególnych 

przypadkach, „Rodzic” powinien skontaktować się z dyrektorem przedszkola „pierwszego 

wyboru” – umieszczonego na pierwszym miejscu listy preferencji w celu ustalenia sposobu 

udokumentowania bieżącego miejsca zamieszkania. 

• Dla „dziecka samotnej matki lub ojca” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów: 

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzającego aktualny stan cywilny (np. 

zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o 

rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny, 

- wyrok sądu o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji, 

- zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności. 



Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednego z rodziców albo opiekuna 

prawnego stanu wolnego, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 

wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się 

także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony 

praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 

• Dla „dziecka rodzica, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy” potwierdzeniem jest jeden z 

dokumentów: 

- orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez 

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 

- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności 

do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

• Dla „dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej” potwierdzeniem jest 

jeden z dokumentów: 

- postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, 

- zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w 

rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między starostą właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą, o której mowa w ustawie z 

dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011, Nr 

149. Poz. 887 z późn. zm.). 

• Dla dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej potwierdzeniem jest 

postanowienie sądu lub zaświadczenie wydane przez placówkę. 

• Dla potwierdzenia zatrudnienia obojga rodziców (prawnych opiekunów) należy przedłożyć 

aktualne zaświadczenia wystawione przez zakład pracy z podaniem jego adresu i wymiaru 

etatu. 

• Dla potwierdzenia odbywania studiów dziennych przez oboje rodziców należy przedłożyć 

aktualne zaświadczenia wydane przez uczelnie. 

• Dla potwierdzenia posiadania przez dziecko rodzeństwa z orzeczonym znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności należy przedłożyć kserokopię orzeczenia, o 

którymś z wyżej wymienionych stopni niepełnosprawności, wydanego przez Zespół do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

• Dla potwierdzenia faktu posiadania dwojga lub więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia 

należy przedłożyć akty urodzenia dzieci. 

 

 

Wagi punktowe obowiązujących kryteriów w procesie rekrutacji. 

 

Lp Kryterium Punktacja 

 
Kryteria podstawowe  

1 dziecko urodzone w roku 2007 (6 latek) 64 

2 dziecko urodzone w roku 2008 (5 latek) 64 

3 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej  32 

4 dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej  32 



5 dziecko matki lub ojca  samotnie je wychowującego  16 

6 

dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny 

lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą 

niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, 

na podstawie odrębnych przepisów 

16 

 
Kryteria dodatkowe 

 

1 
dziecko,  którego rodzeństwo  kontynuuje edukację w 

przedszkolu/szkoły pierwszego wyboru 
8 

2 
dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub 

studiują  w trybie dziennym 
4 

3 
dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności 
2 

4 
dziecko, które posiada dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 14 roku 

życia 
1 

 

 

 

C. Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów 

integracyjnych i specjalnych będzie przeprowadzona poza systemem elektronicznego naboru, 

w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące organizowania kształcenia specjalnego. 

  

 

 

 

D. Rekrutacja do przedszkola dzieci nie będących mieszkańcami Miasta Torunia. 

 

 

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym każdej gminy, dlatego do toruńskich 

przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są w pierwszej 

kolejności dzieci, których przynajmniej jedno z „Rodziców” zamieszkuje w Toruniu.  

W związku z tym dzieci, których żadne z „Rodziców” nie jest mieszkańcem Torunia, mogą być 

przyjęte do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tylko: 

 

• w czasie rekrutacji uzupełniającej po 1 września 2013 r., w przypadku posiadania 

wolnych miejsc.  

  

W związku z tym „Rodzic” jest zobowiązany do złożenia „Formularza Rekrutacyjnego” wraz z ze 

stosownymi dokumentami uzupełniającymi w przedszkolu/szkole podstawowej prowadzącej 

oddziały przedszkolne po 1 września 2013 roku. 

 

„Formularz Rekrutacyjny” można: 

1. pobrać w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców - 

http://torun.przedszkola.vnabor.pl 

  wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej prowadzącej 

oddziały przedszkolne. 

2. otrzymać w wybranym przedszkolu/szkole podstawowej prowadzącej oddziały 

przedszkolne, wypełnić, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej 

prowadzącej oddziały przedszkolne. 



 

Uwaga: 

Rodzice dzieci starszych niż 6-letnie chcący zapisać dziecko do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole, winni dołączyć do „Formularza Rekrutacyjnego” decyzję dyrektora 

obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego. 

 

Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności. 


