
Nabór do przedszkoli 2012/2013 
Szanowni Rodzice dzieci w wieku 3-6 lat. 

Wzorem lat ubiegłych, nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na rok szkolny 2012/2013 odbywać się będzie w formie elektronicznej. 
 
Do dyspozycji Państwa są miejsca we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez Miasto 
Łódź jak również w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych przeznaczone są dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. 
 
Uprzejmie informujemy, że dzieci 6 letnie mogą, jeśli taka będzie wola ich Rodziców, 
uczęszczać do szkoły podstawowej jako uczniowie klasy I lub realizować roczne 
przygotowanie przedszkolne. Bardzo prosimy Rodziców dzieci 6 letnich o dokładne 
zapoznanie się z programem nauczania w rocznym przygotowaniu przedszkolnym przed 
podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze drogi dla swego dziecka. Prośbę tę kierujemy do 
Państwa w trosce o dobro dziecka. 

W ubiegłych latach (po zorientowaniu się, że zmieniony w roku 2009 program rocznego 
przygotowania przedszkolnego jest w zasadzie powtarzaniem materiału z poprzednich lat 
wychowania przedszkolnego), prawie 200 rodziców (na przestrzeni wrzesień - październik 
2011) przepisało dziecko sześcioletnie z oddziału przedszkolnego do klasy I. 

1 marca 2012 r. o godz. 8:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której 
zamieszczony będzie informator zawierający ofertę wszystkich przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, Karta Zapisu a także instrukcja wypełniania 
zgłoszenia w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna do godz. 14:30 w dniu 30 marca 
2012 r.  

Rodzic, prawny opiekun ma prawo wybrać 3 placówki szeregując je według własnego 
priorytetu. Przed podjęciem decyzji o wyborze placówki proszę zapoznać się przedstawianą 
ofertą. Przypominamy, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. 

Po wypełnieniu danych w systemie należy wydrukować kartę zgłoszenia dziecka, dokładnie 
ją przeczytać, uzupełnić (część danych należy wpisać odręcznie), podpisać i zanieść do 
placówki pierwszego wyboru. 
Placówki będą przyjmować karty w terminie 1 marca 2012 r. godz. 9:30 - 30 marca 2012 r. 
godz. 15:00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały problem  
z wypełnieniem danych w systemie, mogą zgłosić się do wybranej placówki pobrać kartę 
zgłoszenia i oddać po wypełnieniu (pracownicy placówki wprowadzą dane z karty do 
systemu). 

Wyniki naboru zostaną Państwu udostępnione 30 kwietnia 2012 r. o godz. 16:00 (strona 
internetowa, placówki prowadzące nabór). 

Rodzice dzieci, które zostaną zakwalifikowane do przedszkoli na rok szkolny 2012/2013 mają 
obowiązek zgłoszenia się (nie dotyczy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych) do nich celem podpisania umowy. 



Umowy będą podpisywane w terminie 4 czerwca 2012r. godz. 9:00 - 29 czerwca 2012r. 
godz. 15:00. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie 
będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie 
dziecka z listy przyjętych. 

Uwaga !!! 

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkoli oraz tych, które były  
w przedszkolach w dniu 30 września 2011r. przy logowaniu korzystają z zeszłorocznego 
hasła. Dane tych dzieci będą już umieszczone w systemie, należy je tylko zweryfikować. 
 
W przypadku zapomnienia hasła rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli zgłaszają się 
do swojej placówki natomiast pozostali do placówki dowolnej. 

Proszę bardzo dokładnie przeanalizować wprowadzane do systemu informacje ponieważ dane 
zawarte w Karcie Zapisu są podstawą do przygotowania umowy. Karta Zapisu stanowi 
integralną część umowy. 

 
 
Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl// 

 
 
 
 
 
 
	  


