
ZASADY NABORU DO PRZEDSZKOLI 

Nabór do łaskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

na rok szkolny 2022/2023 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Łask. 

Szanowni Państwo, 

Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów 

obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych w Łasku na rok 

szkolny 2022/2023, które mogą być pomocne w wypełnieniu i skompletowaniu wymaganych 

dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w wybranej placówce. 

Od 15 marca 2022 r. od godz. 8.00 do 31 marca 2022 r. do godz. 15.00 trwać będą zapisy 

do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

prowadzonych przez Gminę Łask. 

Korzystanie z systemu informatycznego 

Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej na portalu dla rodziców: 

 www.lask.przedszkola.vnabor.pl 

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łask mają prawo ubiegać się o przyjęcie 

dziecka maksymalnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, pamiętając, że ich kolejność 

oznacza hierarchię ważności. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego  jest złożenie w przedszkolu/ szkole  pierwszego wyboru wypełnionego 

wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. 

Rodzic składa tylko jeden wniosek w przedszkolu pierwszego wyboru, pomimo wskazania 

maksymalnie trzech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych. Wniosek dostępny będzie na 

stronie www.lask.przedszkola.vnabor.pl  

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku. 

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do przedszkola/szkoły podstawowej, do 

którego/której  składany będzie wniosek. W przypadku braku dostępu do Internetu wniosek 

można otrzymać w wybranym przedszkolu/szkole podstawowej i wypełnić w wersji 

papierowej. 

Zgłoszenie dziecka do naboru przy pomocy systemu elektronicznego umożliwi rodzicom 

sprawdzenie (w dniu ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) 

czy kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia, a po potwierdzeniu woli zapisu dziecka do 

przedszkola (w dniu ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych) – czy kandydat 

został do przedszkola przyjęty.   

 



Zgłoszenie kandydata będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do 

przedszkola deklaracji lub wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami) w 

formie elektronicznej i papierowej lub tylko papierowej w ściśle określonych terminach 

przyjmowania deklaracji i przyjmowania wniosków. 

UWAGA: Wysłanie wypełnionego druku (deklaracja/wniosek) przy pomocy systemu 

informatycznego naboru bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola nie 

będzie uznawane za zgłoszenie dziecka - takie zgłoszenie nie bierze udziału w rekrutacji na rok 

szkolny 2022/2023.  

 

Informacje ogólne 

 

 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

 Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a 

dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

 Dziecko, które kończy 6 lat może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli 

korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023, albo posiada 

opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną 

albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

 Dziecko, które kończy 7 lat może, na wniosek rodziców, mieć odroczone rozpoczęcie 

spełniania obowiązku szkolnego. 

 Dziecko powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.  

 Spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci 7-letnie i starsze odracza się zgodnie z 

art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

 Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Łask 

na podstawie: 

      złożonej przez rodziców pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu publicznym, do którego dziecko obecnie uczęszcza, w 

terminie 7 dni poprzedzających postępowanie rekrutacyjne; 

      pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego przez rodziców w placówce, 

w terminie określonym w Zarządzeniu Burmistrza Łasku , po przeprowadzeniu przez 

komisję rekrutacyjną postępowania. rekrutacyjnego na wolne miejsca. 

 Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć 

również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe). 

 

 

 

 



Zasady przyjęć na rok szkolny 2022/2023 

1. Do przedszkoli publicznych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Łask: 

 od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2019, 2018, 2017), 

 6-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym, 

 7-letnie (urodzone w roku 2015), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku 

szkolnego, 

 powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym 

odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. 

2. Do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmowane są 

dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Łask: 

 6-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym, 

 5 – letnie (urodzone w roku 2017) – których rodzice są zainteresowani odbyciem przez 

dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego wymaganego przed rozpoczęciem 

edukacji szkolnej. 

3.Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Łask mogą być przyjęci do przedszkola 

publicznego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego Gmina Łask będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami. 

Podstawa prawna  

Zasady przyjęć do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Łask, zostały przygotowane w oparciu o zapisy: 

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 

poz. 762). 

 Zarządzenia Nr 28/2022 Burmistrza Łasku z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 

do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Łask jest organem prowadzącym 

(opublikowane w BIP Urzędu Miejskiego w Łasku). 

 uchwały nr XXIX/304/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę 

Łask, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów . 

 

 

 

 



Ważne terminy dla rodziców kandydatów  

Lp. Rodzaje czynności Termin 

postępowania 

rekrutacyjnego 

Termin 

postępowania 

uzupełniającego 

1. Składanie wniosków wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

15 marca 2022 r. od 

godz. 8.00 

do 31 marca 2022 r. 

do godz. 15.00 

16 maja 2022 r. od 

godz. 8.00 

do 20 maja 2022 r. do 

godz. 15.00 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej 

i dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonania przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności ustawowych 

1 - 4 kwietnia 2022 r. 24 - 26 maja 2022 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

14 kwietnia 2022 r. 

o godz. 12.00 

 

27 maja 2022 r. 

o godz. 12.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 
14 - 20 kwietnia 

2022 r. do godz. 15.00 

27 - 30 maja 2022 r. 

do godz. 15.00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

28 kwietnia 2022 r.  

o godz. 12.00 

2 czerwca 2022 r.  

o godz. 12.00 

 

  
 


