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 jako placówkę ,,pierwszego wyboru”. 
 

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału wychowania przedszkolnego zlokalizowanego w szkole podstawowej 

po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” wraz z oświadczeniami 

dotyczącymi zaznaczonych w formularzu kryteriów. Wniosek należy podpisać. Adres strony dla rodziców: 

www.oswiatawradomiu.pl – zakładka: Nabór  do przedszkoli, - Zgłoś kandydaturę. 

Wypełniony WNIOSEK o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej                             

oraz stosowne oświadczenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2020 r. do godziny 1200. Rodzice mogą sprawdzić status 

WNIOSKU po zalogowaniu się na stronie (prawy, górny róg) www.oswiatawradomiu.pl – zakładka: Nabór                                      

do przedszkoli, - Zaloguj się. 

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:  

1. Preferowane jest wysłanie skanu lub zdjęć wniosku i oświadczeń dotyczących zaznaczonych kryteriów drogą 

mailową na adres przedszkola/szkoły podstawowej „pierwszego wyboru”. Adres e-mail: 

kontakt@poczta.przedszkole17.radom.pl  

lub  

2.  Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę 

należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: 

płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - dwumetrowego 

dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.  

O dalszych działaniach związanych z rekrutacją do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

zostaniecie Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie, w zależności od rozwoju sytuacji związanej ze stanem 

epidemiologicznym w kraju. 

Jeżeli sytuacja w kraju nie zmieni się wówczas po opublikowaniu 6 maja 2020 r. o godzinie 1000 list dzieci 

zakwalifikowanych (zakwalifikowany nie znaczy przyjęty!) do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę 

zapisania dziecka   do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej 

rekrutacji. W tym celu należy zeskanować lub zrobić zdjęcie podpisanego POTWIERDZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA 

DZIECKA DO PRZEDSZKOLA i przesłać je (najlepiej w dniach 6-7 maja 2020 roku) na adres e-mail:  

kontakt@poczta.przedszkole17.radom.pl  

Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne                 

z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej. 

 

WAŻNE 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego NIE BIORĄ udziału  w rekrutacji elektronicznej 

do przedszkoli. Podstawą zapisania dziecka do oddziału integracyjnego lub oddziału specjalnego jest złożenie                            

w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu,  ul. Żeromskiego 53 wniosku o skierowanie                                

do kształcenia specjalnego do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzącego 

tego typu oddziały (druki wniosków do pobrania w sekretariacie ww. Wydziału - pokój 268) oraz przedstawienie do wglądu 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
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