
Kalisz, 04 lipca 2022 r.

WE.0003.0005.2022
D2022.07.00260

Pani
Magda Walczak
Radna
Rady Miasta Kalisza 

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie rekrutacji do
przedszkoli uprzejmie informuję, co następuje:

Liczba miejsc w rekrutacji do publicznych przedszkoli została oszacowana przez organ
prowadzący  w  porozumieniu  z  dyrektorami  przedszkoli  na  podstawie  deklaracji  o
kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego  w  odniesieniu  do  liczby  miejsc  (  z
uwzględnieniem wielkości budynków i przepisów BHP ).

W postępowaniu  rekrutacyjnym zarówno do oddziałów przedszkolnych,  jak  i  szkół
podstawowych,  obcokrajowcy,  w  tym  uchodźcy  wojenni  z  terenu  Ukrainy  podlegają  tym
samym kryteriom rekrutacyjnym określonymi w art. 131 ustawy Prawo oświatowe ( Dz. U. z
2021 r. poz. 1082 z późn. zm. ) oraz w uchwale Nr XLVI/639/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia
25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym  do  publicznych  przedszkoli,  szkół  podstawowych  i  placówek  oświatowych
prowadzonych przez Miasto Kalisz ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021.9206 ).

Obecnie rusza rekrutacja uzupełniająca ( od 5 do 7 lipca ). Po ponownym przeliczeniu
dzieci deklarujących kontynuowanie wychowania przedszkolnego ( które po 25.05.2022 nie
wycofały  deklaracji  )  oraz  dzieci  zrekrutowanych  w  pierwszym  terminie  podstępowania,
zostały wolne miejsca w następujących publicznych przedszkolach:

Przedszkole Liczba wolnych miejsc 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 4

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 4

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9 5

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12 3

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 5

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" 0

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 20 24*

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21 4

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 22 3

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 27 5

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 28 4



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 30 5

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 31 0

* - w związku z połączeniem Publicznego Przedszkola Nr 20 ze Szkoła Podstawową Nr 6 w Zespół Szkolno – 
Przedszkolny Nr 6 pozyskano nowe pomieszczenia na tzw. „oddział zerowy” w budynku szkoły, stad też     
zwiększyły się możliwości utworzenia dodatkowego oddziały przedszkolnego.  

  

Ponadto  w  oddziałach  przedszkolnych  (  tzw.  zerówkach  )  funkcjonujących  przy
szkołach podstawowych dla sześciolatków również są jeszcze wolne miejsca. 

Szczegóły  dotyczące  rekrutacji  i  wolnych  miejsc  w  przedszkolach  publicznych  i
niepublicznych znajdują się na stronie https://uzupelniajaca-przedszkola-kalisz.nabory.pl/

 

Dziękuję za zainteresowanie tematem oświaty.

                                                                                                                       

https://uzupelniajaca-przedszkola-kalisz.nabory.pl/
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Magdalena Walczak 

Radna Rady Miasta Kalisza 

Sz. P. 

Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

 

INTERPELACJA 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie dostępności i limitów 

przyjęć do publicznych przedszkoli w Kaliszu w roku szkolnym 2022-2023. 

 Zwrócili się do mnie z prośbą mieszkańcy Kalisza, których dzieci nie zostały 

zakwalifikowane do publicznych przedszkoli w Kaliszu na najbliższy rok szkolny, często w 

sytuacjach,  gdy do tego samego przedszkola, do którego aplikowali, uczęszcza już ich starsze 

rodzeństwo. Od dyrekcji uzyskali informację, iż zmniejszono limity przyjęć oraz, że część 

miejsc została niejako przeznaczona dla uchodźców wojennych z terenu Ukrainy. Oczywiście 

rodzice, którzy zwrócili się do mnie, jak również ja, uważamy, iż pomoc uchodźcom wojennym 

i wspieranie ich w każdej dziedzinie, w tym przede wszystkim w opiece nad dziećmi ,  jest 

niezwykle ważne i potrzebne. Jednakże ze względu na zaistniałą sytuację uprzejmie proszę 

zweryfikowanie tych informacji, jak również o rozważenie zwiększenia limitów przyjęć, tak, 

aby jak najwięcej dzieci  mogło zostać przyjętych do publicznych placówek.    

Z wyrazami szacunku 

Magdalena Walczak 

Radna Rady Miasta Kalisza 

 


