
 
 

 

Terminy i kryteria rekrutacji na rok 2023/2024 
 

I Harmonogram rekrutacji 

 

 
Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 
Składanie deklaracji o kontynuacji 

wychowania przedszkolnego 

15.02.2023 
godz.8.00 

01.03.2023 
godz.15.00 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 
 

08.03.2023 
 
godz.8.00 

31.03.2023 

 

godz.15.00 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

08.03.2023  
 
godz.8.00 

07.04.2023 

 

godz.15.00 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 
 

20.04.2023 godz.8.00 

4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

20.04.2023  
 

godz.8.00 

28.04.2023 
 

godz.15.00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

04.05.2023 godz.8.00 

 
Czynności w postępowaniu uzupełniającym 

6. Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzupełniającym. 
 

26.05.2023  
 
godz.8.00 

02.06.2023 
 

godz.15.00 

7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym. 
 

26.05.2023  
 
godz. 8.00 

09.06.2023 

 

 godz.15.00 



 
 

 

8. 
Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych w postępowaniu  

rekrutacyjnym uzupełniającym. 

 

14.06.2023 godz.8.00 

9. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w 
postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym. 
 

14.06.2023  
 
godz.8.00 

21.06.2023 
 

godz.15.00 

10. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w 
postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym. 
 

22.06.2023 godz.15.00 

 
II. Kryteria naboru do  przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023/2024. 
Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy 
Czerwonak. 
Podczas rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe: 
1.wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci) - 100 pkt, 
2. niepełnosprawność kandydata - 100 pkt, 
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 100 pkt, 
4. niepełnosprawność obojga rodziców - 100 pkt, 
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 100 pkt, 
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 100 pkt, 
7.objęcie kandydata pieczą zastępczą - 100 pkt; 
 
oraz kryteria  wraz z określeniem niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia 
8. kandydat, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który jest 
prowadzona rekrutacja, w przedszkolu pierwszego wyboru - 25 pkt (potwierdzenia kryterium dokonuje dyrektor 
przedszkola na podstawie dokumentacji przedszkolnej); 
9. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły, w której obwodzie znajduje się przedszkole - 10 pkt  
(oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych); 
10. kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub uczą się w trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 10 pkt( oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych); 
11. kandydat, którego rodzina objęta jest pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 5 pkt 
(zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku). 
 

 


