
Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez m.st. Warszawęw 2O22 r.

harmonogram zapisów

Data
Etap zapisów/czynność rodzica

od do

4 kwietnia
od godz. 12.00

19 kwietnia
do godz. 20.00

t§fypetni,enie wniogktl w slpterllie"
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za

pośred nictwem elektro nicznego system u rekrutacj i.

xdzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych lub kl, 1szkół podstawowych
korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu
rekrutacyjnego;

* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z
zakładki "Zarejestruj się"

4 kwietnia
od godz. 12.00

20 kwietnia
do godz. 16.00

Zło*enie papienowei wersji wn§gsku w praedsekolt$sz§eole

wskaeamej na pierwszej psuy§ii w piexwszym e xuybnanych
ttlrnusów txw" dyżurująrym przedszlto*ulszleole p§erwsaego

wyboru

UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały
podpisane profilem zaufanym.

10 maja
godz. 13.00

l *fulmn*jm * nakr.vniifi k*lvanix Sxie*§q;ł

lnformacja będzie dostępna w elektronicznym systemie
zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie
za kwalifi kowa ne. l nformacja zosta nie również przesłana

rodzicom na adresy e-mail,

10 maja 24 maja
Fotwierdzen§e korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale
przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane -
wniesienie opłaty za żywienie.

30 maja
godz. 13.00

trłfnnma*ja o prryjqciw dxi*eka
lnformacja będzie dostępna w elektronicznym systemie
zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie
przyjęte.

Zapisy na wotne miejsca

31maja
godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie
elektronicznego system u za pisów.

1czerwca
godz.9:00

6 czerwca
do 16:00

Składanie w przedszkolulszkole wniosków o przyjęcie na
dyżur wakacyiny"

7 czerwca 8 czerwca Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie
na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.

9 czerwca od 15:00 lnformacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce.
Fotwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.

10 czerwca
godz. 15.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie
elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyzurującej
placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych


