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Pan
Dariusz Grodziński
Radny
Rady Miasta Kalisza 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie naboru do
oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 uprzejmie informuję, co
następuje:

Nie  jest  możliwe  aby  Pan  przeglądał  elektroniczny  system  naboru  do  kaliskich
przedszkoli, gdyż zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku Prezydenta
Miasta Kalisza w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania  uzupełniającego  do  publicznych  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w
publicznych  szkołach  podstawowych,  klas  pierwszych  oraz  oddziałów  sportowych  i
dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, nabór do
przedszkoli  będzie  uruchamiany  w  innym  terminie  niż  w  latach  ubiegłych,  tj.  od  1  do
10 czerwca 2022 r.  13 kwietnia została opublikowana na stronie miasta informacja o rekrutacji
elektronicznej  obsługiwanej  przez  firmę  zewnętrzną,  gdzie  kierujący  przedszkolami
sukcesywnie zamieszczają informację / prezentacje zarządzanych placówek. 

Do 24 maja br. dyrektorzy placówek zbierają,  jak co roku, deklarację od rodziców o
kontynuowaniu  uczęszczania  do  placówki,  w  której  obecnie  dziecko  jest  zapisane.  Po  tym
okresie będziemy znali dokładnie liczbę miejsc wolnych w poszczególnych placówkach w tym
również w przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3.

Jednocześnie chce Pana zapewnić, że organ prowadzący Publiczne Przedszkole Nr 31
zorganizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3, czyli Miasto Kalisz zapewni pełne
funkcjonowanie  ww.  przedszkola  w  roku  szkolnym  2022/2023  i  w  roku  następnym,
gwarantując miejsca  przedszkolakom,  zgodnie  z  przepisami  prawa  i  wymaganiami
sanepidowskimi.  

Dziękuję za zainteresowanie tematem oświaty.

                                                                                                                  w z. Prezydenta Miasta Kalisza
       /…/

      Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza



Kalisz, dn. 06 kwietnia 2022 r. 

 

 

Sz. P. 
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza 

 

 

Interpelacja ws braku naborów do oddziałów przedszkolnych ZSP3. 
 
 
Przeglądając elektroniczny system naboru do kaliskich przedszkoli zauważyłem, że pierwszy raz 
od wielu lat nie ma naboru do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3. 
Dotąd funkcjonowały tam cztery oddziały przedszkolne. Zaspokajały one potrzeby społeczności 
lokalnej. Przyciągały też dzieci z innych rejonów Kalisza. To pomagało też budować późniejszy 
nabór do klas pierwszych.  
 
Co się stało, ze placówka zaprzestała w tym roku naboru do oddziałów przedszkolnych? Czy 
przedszkole będzie funkcjonowało dalej? Czy dzieci, które dotąd uczęszczały do przedszkola, 
będą miały zagwarantowane miejsce w kolejnych grupach wiekowych? Czy otworzycie Państwo 
nabór do najmłodszej grupy przedszkolnej? Proszę o pilne działania naprawcze w tym zakresie. 
 
Ta szkoła i przedszkole są dla mnie bardzo ważne jako radnego, stąd proszę potraktować 
interpelację jako pilną i interwencyjną. Nie możemy zubażać oferty edukacyjnej i opiekuńczej w 
Dobrzecu. Sołectwo i tak ma już wiele problemów wynikających ze złego stanu dróg oraz 
wykluczenia komunikacyjnego, w kontekście ubogiej siatki połączeń KLA i braku stacji roweru 
miejskiego, o co zabiegam w innych moich wystąpieniach radnego. 
 
 
 

Z poważaniem 

/-/ Dariusz Grodziński 

Radny Rady Miasta Kalisza 

 


