
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  
na rok szkolny 2023/2024 

 
20 lutego br. rozpoczną się zapisy do przedszkola dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich na rok 
szkolny 2023/2024. Kartę zgłoszenia wraz z obowiązującymi załącznikami należy 
pobrać w placówce lub z naszej strony internetowej (zakładka – PRZEDSZKOLE 
menu szczegółowe – dokumenty do pobrania).  
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wynikającymi ze wskazanego kryterium 
(tabela poniżej) należy złożyć w przedszkolu wyłącznie w formie papierowej 
wrzucając do skrzynki podawczej przy wejściu do budynku. Nieprzekraczalny 
termin składania wniosków to 10 marca (do godziny 16:00). 
 
Wnioski złożone po terminie lub wypełnione nieprawidłowo albo niekompletnie 
(np.: brak załączników, mylny PESEL, brak podpisu, daty, daty i miejsca urodzenia, 
telefonu, adresu e-mail itp.), z powodu braków formalnych, nie będą rozpatrywane.  

 
RODZIC ODPOWIADA ZA PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE WNIOSKU!  

 
Harmonogram czynności oraz terminy w postępowaniu rekrutacyjnym  

do przedszkoli określa Zarządzenie nr 22/2023 Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 23 stycznia 2022 r. (załącznik nr 1) 

Termin Rodzaj czynności 
20.02 – 10.03. 

2023 
Złożenie wniosku do dyrektora o przyjęcie do przedszkola wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – skrzynka podawcza przy wejściu 
do przedszkola 

13.03 – 31.03. 
2023 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym możliwość żądania dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub zwrócenie się do 
Prezydenta Miasta Inowrocławia o potwierdzenie tych okoliczności  

03.04.2023 
godz. 1400 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych – na stronie internetowej przedszkola oraz 
na drzwiach wejściowych 

do 04.04.2023 
do godz.1600 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia – skrzynka podawcza przy wejściu do przedszkola 

05.04.2023 
godz. 1400 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych – na stronie internetowej przedszkola oraz na drzwiach 
wejściowych 

 

Należy bezwzględnie przestrzegać ustalonych terminów postępowania 
rekrutacyjnego. 

 

 
 
 


	Strona 1

