
PORADNIK REKRUTACYJNY DLA RODZICÓW 

 ubiegających się o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych  

dla dzieci 0d 3 do 6 roku życia  

w Szkole Podstawowej w Baniosze  

na rok szkolny 2021/2022 

1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie 

Gminy Góra Kalwaria. 
2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 biorą udział 

dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.  

3. W roku szkolnym 2021/2022 obowiązek odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego mają dzieci 6 – letnie (rocznik 2015), a prawo do wychowania 

przedszkolnego mają dzieci 3, 4 i 5 letnie.  

4. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych do oddziałów przedszkolnych po 

raz pierwszy prowadzone jest za pomocą systemu elektronicznego pod adresem: 

gorakalwaria.przedszkola.vnabor.pl  

Rejestracja dziecka w systemie: 

 W bocznym menu wybierz pozycję Zgłoś kandydaturę i na wyświetlonej stronie 

wprowadź PESEL dziecka.  

Jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL, to zaznacz opcję Kandydat nie posiada 

numeru PESEL (obcokrajowiec). Wówczas pojawią się dwa dodatkowe pola Data 

urodzenia i Płeć, które należy obowiązkowo wypełnić. 

 Kliknij przycisk Dalej–zostaniesz przekierowany na pierwszą stronę formularza 

zgłoszeniowego Informacje, krok 1/6. Zapoznaj się z informacjami wyświetlonymi na 

stronie. 

 W kroku Dane osobowe wprowadź podstawowe dane Twojego dziecka i kliknij 

przycisk Dalej. Pola oznaczone dopiskiem wymagane musisz wypełnić, aby przejść 

do następnego kroku.  

W przypadku dziecka, które nie posiada numeru PESEL, w formularzu pojawiają się 

dwa dodatkowe pola Rodzaj dokumentu tożsamości oraz Seria i numer dokumentu 

tożsamości, które należy obowiązkowo wypełnić. 

 W kroku Dane rodziców wprowadź dane matki/opiekunki prawnej oraz ojca/opiekuna 

prawnego. Za pomocą przycisku Kopiuj adres kandydata możesz w danych 

rodzica/opiekuna powielić wcześniej wprowadzony adres dziecka.  

W przypadku braku danych jednego z rodziców/opiekunów zaznacz opcję Brak 

danych. Wówczas pola formularza zostaną zablokowane do edycji i możliwe będzie 

przejście dalej. 

 W kroku Preferencje wprowadź wybrane z oferty jednostki i grupy rekrutacyjne 

w tych jednostkach. Aby dodać pozycję do listy preferencji, w polu Jednostka 

wybierz przedszkole, w polu Grupa wybierz grupę rekrutacyjną i kliknij przycisk 

Dodaj. Jeśli wcześniej, przeglądając ofertę, utworzyłeś koszyk preferencji, to pojawi 

się on na stronie w sekcji Lista wybranych preferencji. 

Listę preferencji możesz modyfikować za pomocą ikon dostępnych w kolumnie 

Operacje. Aby usunąć pozycję z listy, kliknij ikonę     . Aby przesunąć pozycję w górę, 

skorzystaj z ikony       Aby przesunąć pozycję w dół, skorzystaj z ikony        

Kolejność jednostek na liście jest istotna. Jako pierwsze należy wskazać 

to przedszkole, na którym najbardziej nam zależy. 



 W kroku Kryteria określ kryteria naboru, które spełnia Twoje dziecko. Kryteria 

podzielone są na podstawowe i dodatkowe. Kryteria podstawowe obowiązują we 

wszystkich państwowych placówkach. Kryteria dodatkowe ustala gmina. Dla każdego 

kryterium musisz ustawić jedną z dostępnych opcji: Tak, Nie, Odmawiam udzielenia 

odpowiedzi. 

Ustawienie opcji Odmawiam udzielenia odpowiedzi powoduje, że za kryterium nie 

zostaną przydzielone punkty rekrutacyjne. Po wskazaniu kursorem ikony wyświetli się 

etykietka zawierająca dodatkowe informacje na temat kryterium, np. jaki dokument 

potwierdzający spełnianie kryterium należy dostarczyć razem z wnioskiem 

papierowym. 

Ponieważ przejście do następnego kroku wiąże się z zapisaniem danych w systemie 

i utworzeniem konta kandydata, sprawdź, czy wprowadzone do tej pory dane są 

poprawne. Aby wrócić do poprzednich kroków, skorzystaj z przycisków Wstecz na 

dole strony. Nie korzystaj z przycisków przeglądarki, gdyż może to spowodować 

utratę wprowadzonych danych. 
 Przejdź do ostatniego kroku Utworzenie konta, korzystając z przycisków Dalej na 

dole strony. Zapoznaj się ze wszystkimi informacjami zawartymi na stronie. Przede 

wszystkim zapamiętaj login wygenerowany przez system oraz wprowadź swoje 

hasło(w polach Hasło i Powtórz hasło). Na stronie znajduje się także informacja, gdzie 

należy dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek. 

 Za pomocą przycisku Drukuj wniosek możesz przygotowany wniosek pobrać 

w formacie PDF, a następnie wydrukować. Ale będziesz mógł również zrobić to 

później, po zalogowaniu się do witryny za pomocą utworzonego konta. 

 Kliknij przycisk Zakończ – nastąpi przejście do strony Aktualności witryny. 

5. Wydrukowany wniosek rodziców wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym składamy w sekretariacie szkoły od 22 lutego do 10 marca 2021 r. 

6. Rodzice dzieci, które uczęszczały do Przedszkola w Szkole Podstawowej w Baniosze 

składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego. 

7. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców kandydata. 

Wypełniony wniosek podpisuje oboje rodziców/ prawnych opiekunów co stanowi 

potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. 

Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie. 

8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baniosze, według harmonogramu zamieszczonego 

w pliku Harmonogram  

 


