
Правила набору в дитячі садки і дошкільні класи в початкових школах, 

що проводяться столичним містом Варшава 

 на навчальний рік 2023/20241 

 

Загальна інформація  

1. У процедурі набору беруть участь діти, народжені у 2017-2020 роках (тобто діти 3-4-5 та 

6 років)2  та діти з відстроченою обов'язковою освітою, які проживають у Варшаві. 

2. Діти, народжені в 2021 році, не беруть участі в процесі набору. Батьки3 можуть подати 

заяву на вступ тільки після того, як дитині виповниться 2,5 року. Рішення приймає 

керівник дитячого садка або школи.4 

3. Набір здійснюється комітетом, призначеним керівником дитячого садка або школи. 

4. Закріплення за окремими філіями відбувається після завершення процесу набору.  

5. Батьки дітей, які проживають за межами Варшави, можуть подати заявку на вступ до 

дитячого садка  

або школи за додатковим набором.  

Шестирічні діти (2017 р.н.) повинні мати закінчену однорічну дошкільну підготовчу освіту  

в дитячому садку, дошкільному класі в початковій школі або іншому закладі дошкільної освіти. 

За бажанням батьків шестирічна дитина також може почати навчання в I класі.  

  

Діти з відстроченим обов'язковим навчанням продовжують дошкільну підготовку  

в дитячому садку, дошкільному класі в початковій школі або іншому закладі дошкільної освіти.  

 

П'ятирічні діти (2018 року народження), чотирирічні діти (2019 року народження) та 

 трирічні діти (народжені з січня по грудень 2020 року) можуть скористатися дошкільною 

освітою. Для того, щоб записати дитину до дитячого садка або дошкільного підрозділу при 

школі, потрібно взяти участь у процесі набору. Якщо дитина не була прийнята під час 

процедури набору до жодного дитячого садка або групи дитячого садка, вказаного батьками в 

заяві, староста району направить дитину до іншого дитячого садка або групи дитячого садка в 

початковій школі. 

 

                                                 
1 Правила проведення процедури набору були підготовлені на основі положень Закону про 
освіту від 14 грудня 2016 року (Зак. вісник за 2021 р., п. 1082 зі змінами та доповненнями), далі 
- "Закон". 
2ст. 31 п. 1 закону  
3 Під батьками маються на увазі також законні опікуни. 
4 В особливо обґрунтованих випадках дошкільна освіта може бути надана дитині, яка досягла 
віку 2,5 років (ст. 31 п. 3 Закону) 



Діти, які вже відвідують дитячі садки та дошкільні підрозділи в 

початкових школах  

Якщо  батьки дітей, які в даний час відвідують дитячі садки або дошкільні класи в початкових 

школах, хочуть, щоб їх дитина продовжувала відвідувати цей же заклад, вони повинні подати 

заяву про продовження дошкільної освіти в 2023/2024 навчальному році в дитячому садку або 

школі, який відвідує дитина5. 

Заява повинна бути подана протягом 7 днів до початку набору. Неподання заяви означатиме 

відмову від місця в поточному дитячому садку або підрозділі дитячого садка в початковій 

школі.  

 

Подання заяви 

1. Процедура набору проводиться в електронній системі. 

2. Батьки подають заяву на зарахування дитини в терміни, зазначені в графіку.  

На порядок вступу не впливає: 

 дата і час внесення даних про дитину до комп'ютерної системи,  

 дата і час друку заяви,  

 дата і час подачі заяви до дитячого садка/школи, 

 дата і час завантаження заяви, підписаної довіреним профілем в системі, 

 дата і час затвердження заяви. 

3. Заяви, подані після дедлайну, зазначеного в графіку не будуть розглянуті  

для набору. 

4. Можна подати заяву про зарахування до необмеженої кількості дошкільних закладів.6 

5. У заяві про зарахування батьки вказують обрані дитячі садки або школи (групи 

зарахування) у порядку, якому вони надають перевагу.  

Заклад, зазначений першим, є дошкільним закладом або школою першого вибору. 

6. Для коректної подачі заявки батьки можуть скористатися наступними варіантами: 

а) заповнити заяву в електронній системі та підписати її довіреним профілем. 

 щоб зробити це, потрібно: 

 заповнити заяву в комп'ютерній системі, 

                                                 
5ст. 153 зак. 2 закону  
6 Рішення № XLI/1062/2017 Ради міста-столиці Варшави від 9 лютого 2017 року про подання 
заяв на вступ до державних дитячих садків, дитячих садків при початкових школах та 
початкових шкіл, що перебувають у віданні міста-столиці Варшава 

http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22714/attachments/harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2021_2022.pdf
http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22714/attachments/harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2021_2022.pdf


 прикріпити в системі скани (фото) документів/заяв, що підтверджують 

відповідність критеріям набору, 

 підписати заяву довіреним профілем  

b) заповнити заяву в електронній системі та доставити її до першого обраного 

навчального закладу  

 щоб зробити це, потрібно: 

 заповнити заяву в комп'ютерній системі,  

 роздрукувати заповнену заяву та, підписавши її, подати разом із 

документами/заявами, що підтверджують відповідність критеріям набору, 

до пріоритетного дитячого садка/школи. 

c) заповнити паперову заяву від руки та доставити її до обраного вами 

пріоритетного навчального закладу 

 щоб зробити це, потрібно: 

 заповнити паперову анкету та після підписання подати її разом із 

документами/довідками, що підтверджують відповідність критеріям 

відбору, до дитячого садка/школи, який ви обрали,  

 інформація, що міститься в заяві, буде внесена в комп'ютерну систему 

директором дитячого садка або школи. 

7. Батьки дітей, які не мають номера PESEL:  

 повинні звернутися до директора обраного ними пріоритетного дитячого садка або 

школи для отримання ідентифікаційного номера, який буде виданий в ІТ-системі, 

 далі діють так само, як у пункті 6 - у полі номер PESEL вводять ідентифікаційний 

номер і вказують серію та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу 

дитини.  

 

8. Підписи обох батьків дитини засвідчують фактичну достовірність інформації, що 

міститься в заяві. 

9. Якщо один з батьків не може підписати заяву, до заяви додається заява з поясненням, 

чому її підписує лише один з батьків, та/або заява про те, що обидва батьки прийняли 

спільне рішення щодо участі дитини в процесі набору та погодилися з даними, що 

містяться в заяві.7 

                                                 
7 Закон від 25 лютого 1964 року Кодекс про сім'ю та опіку (Зак. вісн. від 2020 р., п. 1359) 
ст. 97 § 1. "Якщо батьківські права належать обом батькам, кожен з них зобов'язаний і має 
право їх здійснювати 



10. До заяви про вступ необхідно додати документи/заяви, що підтверджують відповідність 

критеріям. Заяви повинні містити пункт "Мені відомо про кримінальну відповідальність 

за неправдиві свідчення"8.   

 

Процедура набору 

1. Заява про зарахування дитини розглядається приймальною комісією, призначеною 

директором дитячого садка/школи. 

2. Голова приймальної комісії може: 

a) попросити батьків надати документи, що підтверджують інформацію, викладену в 

заявах,  

b) звернутися до голови району, в якому проживає дитина, з проханням підтвердити 

інформацію, що міститься в заявах. 

З метою підтвердження заяви голова району може: 

 використати інформацію, доступну з погляду служби,  

 звернутися до державних установ з проханням надати її, 

 перевірити заяву про самостійне виховання дитини на основі інтерв'ю з 

громадою9  

3. У разі негативного результату перевірки відомостей, зазначених у заяві, або відсутності 

документів, що підтверджують критерій, конкурсна комісія не враховує цей критерій 

при відборі.  

4. Комісія визначає порядок допуску на основі критеріїв, яким відповідає заявник: 

 якщо кількість кандидатів перевищує кількість вакантних місць  

на першому етапі процедури відбору кандидатів критерії, викладені в ст. 131 

зак. 2 Закону про освіту, так звані статутні критерії  

 у разі однакових результатів, отриманих на першому етапі процедури набору, 

або якщо в дитячому садку/школі все ще залишаються вільні місця наприкінці 

процедури, на другому етапі беруться до уваги критерії, визначені в Постанові 

№ XLI/1061/2017 Ради столичного міста Варшава, з поправками, так званими 

критеріями місцевого самоврядування. 

                                                                                                                                                         
§ 2. Однак важливі питання дитини вирішуються батьками спільно, а за відсутності згоди між 
ними - судом опіки та піклування". 
8Ст. 150 зак. 6 Закону  
9 На співбесіду поширюються положення, що стосуються інтерв'ю сімейного оточення, яке 
проводиться з метою визначення права на отримання допомоги на виховання, про яке йдеться 
в Законі від 11 лютого 2016 р. "Про державну допомогу на виховання дітей" - Зак. Вісник за 
2022 р., позиція 1577  



 

Результати процедури набору  

1. Результати процедури набору оприлюднюються Приймальною комісією у вигляді 

списку дітей, які пройшли і не пройшли відбір. 

2. Батьки дітей, які мають право на зарахування, підтверджують своє бажання зарахувати 

дитину до дати, вказаної в розкладі, до початку занять:  

  у письмовій формі - у дитячому садку/школі, до якого дитина була зарахована 

або  

 в електронному вигляді - в комп'ютерній системі.  

3. Приймальна комісія приймає дитину до дитячого садка/школи, якщо дитина відповідає 

вимогам для зарахування, а батьки підтвердили своє бажання вступити до дитячого 

садка/школи, а також оприлюднює список кандидатів, які були прийняті або не були 

прийняті до дитячого садка/школи. 

 

Процедура оскарження 

1. Батьки дітей, які не були прийняті, можуть: 

 вимагати від приймальної комісії підготувати обґрунтування відмови у 

зарахуванні дитини до дитячого садка - протягом 3 днів з моменту 

оприлюднення списку зарахованих та не зарахованих дітей, 

 після отримання обґрунтування подати апеляцію на ім'я директора дитячого 

садка/школи на рішення приймальної комісії - протягом 3 днів з моменту 

отримання обґрунтування, 

Рішення директора дитячого садка/школи можна оскаржити в адміністративному суді. 

Запит на отримання обґрунтування причин відмови у зарахуванні дитини та апеляцію на 

рішення приймальної комісії також можна буде подати через електронну систему - 

після входу в особистий кабінет дитини. 

 

Прийом дітей, які мають довідку про особливі освітні потреби, видану на 

підставі інвалідності 

1. Діти, які мають довідку про особливі освітні потреби, видану на підставі інвалідності, 

можуть претендувати на зарахування до звичайних груп та/або інклюзивних груп.  

2. До заяви батьки додають копію довідки про особливі освітні потреби, яка видається на 

період навчання в дошкільному закладі.  



3. Копія довідки, завірена батьками кандидата як вірна копія оригіналу, подається до всіх 

дитячих садків/шкіл, де обрано або підключено інтеграційну групу в системі - у разі 

підписання заяви довіреним профілем. 

4. Батьки складають список обраних дитячих садків/шкіл, до яких вони хотіли б віддати 

дитину, і вказують їх у заяві: 

 спочатку інклюзивні групи для дітей з особливими освітніми потребами, потім 

звичайні групи  

або 

 починаючи з звичайних груп, далі - інклюзивні групи для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

5. Дитині, яка має висновок про особливі освітні потреби, не зараховуються бали за 

критерії в інклюзивних групах (місця, зарезервовані для дітей з інвалідністю). 

6. Керівник дитячого садка/школи приймає рішення про зарахування дитини зі 

спеціальною освітньою оцінкою до інклюзивної групи.  

7. Процедура зарахування дітей з довідкою про особливі освітні потреби до 

загальноосвітніх класів проводиться приймальною комісією дитячого садка/школи 

відповідно до принципів, описаних вище. 


