
Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Gogolin na rok szkolny 2023/2024– poradnik dla 
rodziców  
 
Krok 1 – Wybór przedszkola 

Dokonując wyboru przedszkola warto zapoznać się z ofertą  placówek, która jest dostępna na 
stronie internetowej naboru https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole oraz na stronach 
internetowych przedszkoli i szkół podstawowych.  
 
Krok 2 – Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym 
przedszkolu. 

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w przedszkolu, do 
którego aktualnie uczęszcza dziecko, w terminie od 1 do 7 marca 2023 r. do godz. 15:00 

Deklarację należy wypełnić elektronicznie logując się na stronie  internetowej naboru 
https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole (system będzie aktywny od 01.03.2023 r. od godz. 
8.00 rano). 

Wypełnioną deklarację należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu.  
Złożenie deklaracji gwarantuje dziecku miejsce w dotychczasowym przedszkolu.   
 
Krok 3 - Zapisanie dziecka do nowego przedszkola i złożenie wniosku w przedszkolu pierwszego 
wyboru 

Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy albo zmienić dotychczasowe 
przedszkole, należy wziąć udział w rekrutacji. Wniosek o przyjęcie dziecka należy wypełnić 
elektronicznie logując się na stronie  internetowej https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole.  

Aby prawidłowo wypełnić wniosek należy:  

• wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,  

• wybrać z listy maksymalnie 3 placówki,  

• utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność przedszkoli, zaczynając od tego, którego 
wybór jest najbardziej preferowany, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego 
wyboru, 

• zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,  

• wydrukować wniosek z załącznikami, dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, 
podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.  

 
➢ Termin złożenia wniosku w rekrutacji podstawowej od 8 do 22 marca 2023 r. do godz. 

15:00 
➢ Termin złożenia wniosku w rekrutacji uzupełniającej od 5 do 9 czerwca 2023 r. do godz.  

15:00 

Uwaga: Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania,  podpisania 
i dostarczenia do przedszkola spowoduje, że dziecko nie będzie brało udziału w procesie 
rekrutacji i straci możliwość przyjęcia do przedszkola.   
 
Druki oświadczeń są dostępne na stronie internetowej naboru.  
 
Krok 4 - Postępowanie rekrutacyjne   
Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 
przedszkola. O przyjęciu decydują kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania 
rekrutacyjnego opisane w Zasadach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
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w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin na rok szkolny 202 3/2024. 
Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie.  

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej widomości listę kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych:  

➢ w rekrutacji podstawowej 4 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 
➢ w rekrutacji uzupełniającej 20 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 

Wyniki rekrutacji będą dostępne po zalogowaniu do systemu elektronicznego oraz w przedszkolu 
na wywieszonej liście.  
 
Krok 5 - Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola  

Aby dziecko zakwalifikowane w procesie rekrutacyjnym zostało przyjęte do danego przedszkola 
rodzice/opiekunowie prawni muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w terminie:  

➢ w rekrutacji podstawowej od 5 do 12 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 
➢ w rekrutacji uzupełniającej od 21 do 23 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 

Potwierdzenia woli można dokonać na dwa sposoby:  

• elektronicznie z poziomu swojego konta w systemie elektronicznym – klikając na pole 
wyboru przy przedszkolu, do którego dziecko jest zakwalifikowane,  

• w formie papierowej – składając oświadczenie w przedszkolu.  

Dopiero po potwierdzeniu woli dziecko uzyska status przyjętego do przedszkola . 

Krok 6 - Wskazanie przedszkola dzieciom nieprzyjętym  

Jeżeli Państwa dziecko nie zakwalifikowało się do żadnego do wybranych przedszkoli gmina 
zaproponuje dla  niego inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Wskazanie innego 
przedszkola zostanie wysłane listem poleconym w terminie do  19 maja 2023 r.  

Informacje dodatkowe: 

Jeśli Państwa dziecko nie brało udziału w rekrutacji podstawowej mogą Państwo wziąć udział 
w rekrutacji uzupełniającej. Do rekrutacji uzupełniającej stosuje się takie same zasady jak do 
rekrutacji podstawowej. 

Jeśli nie są Państwo mieszkańcami Gminy Gogolin mogą ubiegać się Państwo o przyjęcie dziecka 
do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi 
miejscami.  

Na ewentualne pytania odpowiedzą Państwu pracownicy przedszkoli oraz pracownicy Wydziału 
Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Pozostajemy do Państwa  
dyspozycji w godzinach pracy urzędu  pod numerami telefonów: 77 40 76 815, 77 40 76 803.  

 


