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Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka 

do przedszkola? 

Jeśli gmina prowadzi elektroniczną rekrutację do przedszkoli z wykorzystaniem systemu Nabór Przed-
szkola, to rodzic może zarejestrować dziecko poprzez specjalną witrynę systemu. Wówczas w elektro-
nicznym formularzu wprowadza się dane dziecka i jego rodziców/opiekunów, wskazuje przedszkola, do 
których dziecko kandyduje, oraz udziela informacji na temat spełniania poszczególnych kryteriów.  

Po zakończeniu rejestracji należy pobrać wniosek, wydrukować go, podpisać i dostarczyć we wskazane 
miejsce (najczęściej do przedszkola pierwszego wyboru). 

Wraz z wnioskiem może być konieczne złożenie dodatkowych dokumentów, np. oświadczenie o wielo-
dzietności rodziny czy orzeczenie o niepełnosprawności – informacje na ten temat pojawią się w wypeł-
nianym formularzu. 

Po zarejestrowaniu dziecka rodzice mogą logować się do witryny systemu i na bieżąco śledzić przebieg 
rekrutacji (status wniosku oraz wynik kwalifikacji dziecka).  

Przeglądanie ofert jednostek biorących udział w elektronicznej rekrutacji 

Zanim zarejestrujemy dziecko w systemie, warto zapoznać się z ofertą poszczególnych przedszkoli i wy-
brać placówki odpowiednie dla naszego dziecka.  

1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych i wejdź na stronę systemu rekrutacji elektronicznej do 
przedszkoli. Adres znajdziesz na stronie urzędu miasta lub gminy.   

 

2. Zapoznaj się z informacjami publikowanymi w witrynie. Kolejne strony wyświetlaj korzystając 
z bocznego menu.  

Nabór Przedszkola 
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3. W bocznym menu wybierz pozycję Oferta – wyświetli się strona z wyszukiwarką jednostek. 

 

4. Wprowadź kryteria wyszukiwania jednostek, ustawiając określone pozycje w wybranych polach wy-
szukiwarki, a następnie kliknij przycisk Szukaj. 

Pod wyszukiwarką wyświetli się lista jednostek spełniających zadane kryteria. 
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Po kliknięciu przycisku Wyszukiwanie zaawansowane można zdefiniować bardziej szczegółowe kryteria 
wyszukiwania jednostek.  
Kliknięcie przycisku Szukaj bez ustawienia żadnego kryterium, powoduje wyświetlenie listy wszyst-
kich jednostek uczestniczących w rekrutacji.  

5. Kliknij nazwę wybranej jednostki na liście i zapoznaj się z jej ofertą.  

Na wyświetlonej stronie znajdziesz m.in. dane adresowe i kontaktowe jednostki, listę grup rekruta-
cyjnych oraz opis jednostki. 

W tabeli z listą grup graficznie prezentowane są informacje dotyczące poszczególnych grup (w ko-
lumnie Szczegóły).  

Znaczenie ikon występujących w opisie grupy:  

 – grupa dla dzieci młodszych niż trzy lata 

 – grupa dla dzieci: trzyletnich, czteroletnich, pięcioletnich, sześcioletnich 

 – grupa dla dzieci starszych niż sześć lat 

 – grupa integracyjna, część dla kandydatów z orzeczeniem 

 – grupa integracyjna, część ogólnodostępna 

 – opieka podstawowa  

 – opieka całodzienna  

 – wyżywienie 

 – możliwość nauki języka obcego (angielskiego, niemieckiego, włoskiego itp.)  
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6. Kliknij nazwę wybranej grupy i zapoznaj się z dodatkowym opisem tej grupy.   

 

Aby wrócić na stronę z opisem jednostki, kliknij przycisk Powrót do oferty jednostki,.  

Aby wrócić na stronę z listą wyszukanych jednostek, kliknij przycisk Powrót do oferty. 

7. Obejrzyj oferty innych jednostek. 

Koszyk preferencji 

Zapoznając się z ofertami poszczególnych jednostek, możesz wybrane grupy dodawać do tzw. koszyka 
preferencji. Dzięki temu, podczas rejestracji dziecka w systemie, grupy dodane do koszyka pojawią się 



 
Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? 5/12 

www.vulcan.edu.pl 

jako Twoja lista preferencji. Listę tę oczywiście będziesz mógł dowolnie modyfikować (usuwać lub do-
dawać pozycje, zmieniać ich kolejność). 

Aby dodać wybraną grupę do koszyka preferencji, w tabeli z listą grup kliknij ikonę  w wierszu grupy. 
Wyraź zgodę na dodanie grupy do koszyka, klikając przycisk Tak w wyświetlonym oknie. 

 

Rejestracja dziecka w systemie 

Jeśli już wybrałeś przedszkola (dokładniej: grupy rekrutacyjne w tych przedszkolach), możesz przystąpić 
do rejestracji Twojego dziecka w systemie Nabór Przedszkola.   

1. 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 (obcokra-

jowiec). Wówczas pojawią się dwa dodatkowe pola Data urodzenia i Płeć, które należy obowiązkowo 
wypełnić.  
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2. Kliknij przycisk Dalej – zostaniesz przekierowany na pierwszą stronę formularza zgłoszeniowego In-

formacje, krok 1/6.  

3. Zapoznaj się z informacjami wyświetlonymi na stronie i kliknij przycisk Dalej.  

 

4. 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.  



 
Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? 7/12 

www.vulcan.edu.pl 

 

5. 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.  

 

6. W kroku Preferencje wprowadź wybrane z oferty jednostki i grupy rekrutacyjne w tych jednostkach.  
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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 sek-
cji Lista wybranych preferencji.  

 

Listę preferencji możesz modyfikować za pomocą ikon dostępnych w kolumnie Operacje.  

Aby usunąć pozycję z listy, kliknij ikonę . Aby przesunąć pozyję 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.  

Po wybraniu grup rekrutacyjnych kliknij przycisk Dalej.  
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7. 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 odpo-

wiedzi. 

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 wnio-
skiem papierowym.   

 

8. 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.  
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9. 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 na-
stępnie wydrukować. Ale będziesz mógł również zrobić to później, po zalogowaniu się do witryny za 
pomocą utworzonego konta.  

10. Kliknij przycisk Zakończ – nastąpi przejście do strony Aktualności witryny.  

Logowanie do witryny systemu+ 

1. Na stronie systemu kliknij przycisk Zaloguj się, wprowadź swój login i hasło i kliknij przycisk Zaloguj się  

 

Wyświetli się strona Aktualności. Zwróć uwagę, że na stronie tej publikowana jest informacja o aktu-
alnym statusie wniosku. 
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2. W bocznym menu wybierz pozycję Wniosek. 

Zwróć uwagę, że możesz jeszcze wprowadzać zmiany w złożonym wniosku.  

3. Kliknij przycisk Drukuj wniosek. 

 

4. Pobierz i otwórz wygenerowany w formacie PDF dokument.  
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5. Wydrukuj dokument. Jeśli wszystkie dane są poprawne, podpisz go i dostarcz do przedszkola.  

Pamiętaj, że dane wprowadzone do systemu oraz dane w papierowym wniosku dostarczonym do 
wskazanego przedszkola muszą być identyczne. W przeciwnym wypadku wniosek nie zostanie zwe-
ryfikowany. 

Po zalogowaniu się do systemu możesz również zmienić hasło dostępu (na stronie Zmień hasło) lub 
usunąć konto (na stronie Usuń konto).  


