
Pierwszy etap rekrutacji 

Wniosek o przyjęcie na wolne miejsce w przedszkolu należy złożyć w terminie do 1 marca. 

Jeżeli Pani/Pana dziecko urodziło się we wrześniu lub październiku może Pani/Pan chcieć się 

ubiegać o miejsce dla dziecka w przedszkolu przed ukończeniem pierwszego roku życia. 

Zgodnie z zasadami nie przynależy Pani/Panu prawo do miejsca w przedszkolu aż do 

miesiąca, w którym dziecko ukończy pierwszy rok.  

Dzieci uwzględnione w pierwszym terminie rekrutacji 

 Dzieci, które spełniają kryteria do ustawowego prawa do miejsca w przedszkolu. 

 Dzieci, które ubiegają się o zmianę przedszkola. 

Jedynie dzieci objęte ustawowym prawem do miejsca w przedszkolu będą miały 

zagwarantowane przyjęcie do przedszkola w pierwszym etapie rekrutacji. Pozostałym 

dzieciom zostanie przedstawiona oferta, jeżeli będą wolne miejsca. Pierwszy etap rekrutacji 

zostanie zakończony, kiedy wszystkim osobom aplikującym z ustawowym prawem do 

miejsca w przedszkolu zostanie przydzielone miejsce.  

Prywatne przedszkola posiadają własne statuty prawne, które regulują nabór do przedszkoli.  

Jeżeli przynależy Pani/Pan do jednej z poniższych grup należy wysłać odpowiednią 

dokumentacje pocztą do gminy zaraz po złożeniu podania:  

 Dzieci z ograniczoną sprawnością ruchową, psychiczną bądź umysłową lub objęte 

decyzją z urzędu ochrony prawa dziecka.  

 Dzieci z rodzin obarczanych dużymi obciążeniami w związku z trwałą chorobą bądź 

niepełnosprawnością.  

Należy pamiętać o złożeniu potwierdzenia woli zapisu przed upływem terminu. 

Potwierdzenie można złożyć elektronicznie poprzez zalogowanie się do portalu 

barnehageportalen.  

Po pierwszym etapie rekrutacji  

Jeżeli ubiega się Pani/Pan o miejsce w przedszkolu po zakończeniu pierwszego terminu 

rekrutacji, Pani/Pana aplikacja będzie rozpatrywana na bieżąco i niezależnie od ustawowego 

prawa do miejsca w przedszkolu.  

Zależności między bieżącym naborem a pierwszym etapem rekrutacji 

 Jeżeli wniosek został złożony w bieżącym naborze po 1. Października zostanie on 

automatycznie uwzględniony w pierwszym etapie rekrutacji.  

 Jeżeli życzy sobie Pani/Pan by dziecko rozpoczęło uczęszczanie do przedszkola w 

semestrze wiosennym/letnim wniosek zostanie rozpatrzony zarówno w bieżącym 

naborze jak i pierwszym etapie rekrutacji.  

  



Jak zarejestrować wniosek? 

 Proszę wybrać przedszkole/ przedszkola 

 We wniosku można wskazać do sześciu przedszkoli.  

 Jednorazowo może Pani/Pan mieć aktywny tylko jeden wniosek. 

 Ma Pani/Pan możliwość ubiegania się o miejsce w publicznych i prywatnych 

przedszkolach na terenie całego Fredrikstad.  

 Spis przedszkoli jest dostępny na barnehageportalen.  

 Proszę się zapoznać z kryteriami naboru.  

 Miejsca w publicznych przedszkolach są przydzielane zgodnie z orzeczeniem o 

przedszkolach publicznych w Fredrikstad. Kryteria naboru decydują o pozycji na 

liście aplikujących.  

 Prywatne przedszkola mają własne orzeczenia, które decydują o tym, w jaki sposób 

przyznawane są miejsca w przedszkolach. Orzeczenia te można znaleźć na stronach 

internetowych prywatnych przedszkoli. 

 Proszę zarejestrować wniosek w barnehageportalen (nie należy się logować).  

 Zarówno opiekun składający podanie jak i dziecko musi posiadać numer personalny 

(bądź D-numer). Wymagany jest również adres e-mail i numer komórkowy. Proszę 

skontaktować się z ‘servicetorget’, jeżeli oczekuje Pani/Pan na numer personalny.  

 Barnehageportalen 

Życzy sobie Pani/Pan zmienić przedszkole? 

 Jeżeli posiada już Pani/Pan miejsce w przedszkolu ale chce Pani/Pan zmienić 

przedszkole należy wysłać nową aplikację. 

Będzie się Pani/Pan przeprowadzać? 

 Może Pani/Pan ubiegać się o miejsce w publicznych przedszkolach w gminie 

Fredrikstad nawet, jeżeli dziecko mieszka poza granicami gminy pod warunkiem, że 

w momencie rozpoczęcia uczęszczania do przedszkola dziecko jest zameldowane w 

Fredrikstad.  

 Jeżeli przeprowadza się Pani/Pan z gminy Fredrikstad istnieje możliwość zachowania 

miejsca w publicznym przedszkolu w okresie do 1 miesiąca od przeprowadzki. 

Wypowiedzenie miejsca w przedszkolu należy złożyć osobiście.  

 W przypadku prywatnych przedszkoli istnieją inne orzeczenia, które regulują 

działania w powyższej sytuacji. 

Odwołanie się od decyzji 

Proszę skontaktować się z gminą, jeżeli rozważa Pani/Pan możliwość odwołania się od 

decyzji w sprawie o miejsce w przedszkolu.  

Servicetorget 

https://fredrikstad.ist-asp.com/

