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NABÓR – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

Szanowni Państwo, 

W życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy etap. Pierwszy, jakże ważny 

etap edukacji przedszkolnej. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której 

chcecie zgłosić swoje dziecko oraz przed nurtującym Was pytaniem: co zrobić, żeby 

Nasze dziecko znalazło miejsce w wybranym przedszkolu. 

W celu zaoszczędzenia Państwu niepotrzebnego stresu oraz skrócenia do minimum 

czasu oczekiwania na listy dzieci przyjętych stworzyliśmy jednolite zasady 

przyjmowania dzieci do wszystkich publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 

 

• Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów.  

• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola 

pobierają w przedszkolu deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego 

na rok szkolny 2014/2015 i wypełnioną składają u dyrektora placówki 

w terminie do 28 lutego 2014 r. Jednocześnie są zobowiązani do podpisania 

porozumienia na rok szkolny 2014/2015 w terminie wyznaczonym przez 

dyrektora placówki.  

• Rodzice/prawni opiekunowie, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko 

do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rozpoczynają 

wypełnianie wniosku od wpisania numeru, nazwy i adresu placówki, do której 

chcieliby Państwo w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Na dole tej strony 

można wpisać dodatkowo maksymalnie jeszcze dwie placówki „rezerwowe”, 

do których chcieliby Państwo zapisać dziecko w przypadku, gdy w wybranym  

w pierwszej kolejności przedszkolu zabraknie miejsc. Wypełnienie listy 

„rezerwowej” nie jest konieczne, jednak pragniemy zwrócić uwagę, 

że dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka. 

• Rodzice/prawni opiekunowie powinni zapoznać się z kryteriami 

obowiązującymi w samorządowych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015. 

• Kryteria naboru zostały podzielone na dwie części. Pierwsze wynikające ze 

znowelizowanej ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. 

2014 poz.7), art.20b. art.20c.pkt 1-3, drugie określone przez organ prowadzący 

w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli art.20c. pkt. 4, pkt. 6-8.  
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• Kryteria podlegają punktacji. Kryteria wynikające z ustawy mają jednakową 

wartość, kryteria określone przez organ prowadzący mają zróżnicowaną 

wartość. 

• Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani 

są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym 

z kryteriów. Brak dokumentów - załączników do wybranego kryterium - 

eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną. 

• Dzieci w wieku 5 lat i 6 lat (urodzone w II półroczu 2008 r.) mogą realizować 

roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych (oddziały te zapewniają całodzienną bezpłatną 

opiekę) lub w przedszkolach.  

• Dzieci w wieku 6 lat urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. 

rozpoczynają naukę w klasie pierwszej. 

• Dzieci w wieku 6 lat urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. mogą 

rozpocząć naukę w klasie pierwszej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. 

• Wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek wraz  

z załącznikami należy złożyć tylko w placówce pierwszego wyboru niezależnie 

od wypełnienia listy „rezerwowej”. 

• Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkola dysponujące 

wolnymi miejscami ogłaszają termin rekrutacji uzupełniającej. 

 

Rekrutacja Zasadnicza: 

 
Najważniejsze terminy 

 

• Od dnia 3 marca do dnia 21 marca 2014 r. składają Państwo wypełniony  

i podpisany wniosek wraz z załącznikami tylko w tej placówce, którą wskazali 

Państwo w pierwszej preferencji.  

Wniosek wraz z załącznikami dostępny na stronach: 

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/, http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja 

oraz w każdym przedszkolu/szkole podstawowej. 

• Dnia 28 marca 2014 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. 
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• Od dnia 28 marca do dnia 3 kwietnia 2014 r. rodzice/opiekunowie prawni są 

zobowiązani pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka w przedszkolu (poprzez 

podpisanie stosownego porozumienia) lub szkole podstawowej (poprzez 

podpisanie listy dostępnej w sekretariacie), do której dziecko zostało 

zakwalifikowane. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny 

z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. 

 

• Dnia 24 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników – wywieszenie 

w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych 

do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista 

zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej 

oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do w/w oddziałów.   

 

Procedura odwoławcza 

•  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata. 

• Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora 

przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie 

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia. 

• Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy 

skarga do sądu administracyjnego. 

 
 

Rekrutacja uzupełniająca 
• Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi 

miejscami ogłoszą termin rekrutacji uzupełniającej. 

•  Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze 

rekrutacyjnej opisanej powyżej.  


