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I . INFORMACJE OGÓLNE 
1. Postępowanie kwalifikacyjne do stacjonarnej opieki przedszkolnej  

w okresie epidemicznym obejmuje dzieci uczęszczające do przedszkola 

w roku szkolnym 2019/2020.  
2. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do stacjonarnej opieki 

przedszkolnej w okresie epidemicznym od 18 maja jest złożenie przez 

rodziców zgłoszenia/wniosku oraz oświadczenia w terminie do 13 maja 
2020r. do godz. 17:00. 

3. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie za pośrednictwem 
dziennika elektronicznego przez dyrektora przedszkola. 

4. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na takich samych 

zasadach we wszystkich przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała. 

5. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest na wolne miejsca  
w przedszkolu wynikające z wytycznych przeciwepidemicznych:  
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r  

i aktualizacji z 4 maja 2020r., Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji 
Narodowej. 

6. Przydział dzieci do oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania 

kwalifikacyjnego zgodnie z zasadą, że w danym oddziale przebywają 
dzieci w zbliżonym wieku. 

 
II. ZGŁOSZENIE/WNIOSEK ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest na wniosek/zgłoszenie 

rodzica/ opiekuna prawnego kandydata za pomocą jego konta  
w dzienniku elektronicznym. 

2. Wniosek/zgłoszenie i oświadczenie rodzic/opiekun prawny może 
pobrać z dziennika elektronicznego lub strony internetowej 
przedszkola. 

3. Wypełniony wniosek/zgłoszenie i oświadczenie rodzic/opiekun prawny 
przesyła do przedszkola  za pomocą dziennika elektronicznego. 

4. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przesłania w formie 

skanu wypełnionych i podpisanych  przez obojga  rodziców/opiekunów 
prawnych (w przypadku samotnego wychowania podpisane przez 

jednego rodzica) dokumentów i przesłanie na adres przedszkolnej 
poczty elektronicznej. 

5. O kolejności przyjęcia będzie decydować ilość uzyskanych punktów na 

podstawie potwierdzonych w zgłoszeniu przez rodziców/opiekunów 
prawnych kryteriów pierwszeństwa. 

6. W przypadku dzieci z równorzędną liczbą punktów, o przyjęciu 

decyduje dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę indywidualną 
sytuację dziecka.  

7. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia rodzic zostanie powiadomiony 
poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym (lub w wyjątkowych 
sytuacjach e-mailem na podany adres) do 15 maja 2020 r. do godziny 

15.00.   
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8. Po 18 maja, dzieci będą przyjmowane do przedszkola w dalszym ciągu, 

sukcesywnie, po zgłoszeniu przez rodzica i w miarę posiadania 
wolnych miejsc.  

9. W każdym przypadku w sytuacji większej ilości chętnych niż miejsc 
obowiązywać będą kryteria pierwszeństwa oraz powyższe zasady 
kwalifikacji.  

 
 

Załączniki do procedury: 
1. Wniosek/ zgłoszenie do stacjonarnej opieki przedszkolnej wraz  

z kryteriami pierwszeństwa. 
2. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


