
Nabór uzupełniający na rok szkolny 2021/2022 
Wolne miejsca, informacje o naborze.  

Termin naboru: od 01.06.2021 r. do 10.06.2021 r.  
 

Przedszkole Nr 16 im. Czesława Janczarskiego, os. Sikorskiego ogłasza nabór uzupełniający do następujących grup:  
   
Grupa: 5-6-latki z żywieniem, w SP-15. 
Liczba miejsc do naboru: 2 
Charakterystyka grupy: dla  dzieci urodzonych w 2016 r. i 2015 r. W zależności od liczby dzieci z danego rocznika będą tworzone 
grupy: jednorodne 5-latki i 6-latki  lub mieszane: 5-6- latki,  4-5-6- latki. Grupy utworzone będą w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 
(sale przedszkolne) na os. Sikorskiego. Grupy całodzienne, z wyżywieniem - 3 posiłki. Sale zabaw w budynku SP- 15 urządzone na 
wzór sal w budynku głównym przedszkola; każda grupa ma odrębną szatnię i łazienkę przy każdej sali zabaw. Dzieci korzystają z 
placu zabaw przy szkole. Biorą udział w koncertach i spektaklach teatralnych. Grupy dzieci przedszkolnych bardzo dobrze funkcjonują 
w budynku SP-15 już od 2012 r. 
Miejsce: Grupa utworzona w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 , os. Sikorskiego. 
 
Grupa: 5-6-latki w ZS nr 3, bez żywienia. 
Liczba miejsc do naboru: 9 
Charakterystyka grupy: dla dzieci urodzonych w 2016 r. i 2015 r. W zależności od liczby dzieci z danego rocznika będą utworzone 
grupy: jednorodne lub mieszane: 5-6- latki, 4-5-6- latki, 3-4-5-6 latki. Grupa działająca w budynku Zespołu Szkół nr 3 na os. 
Sikorskiego; pięciogodzinna od 8:30 do 13:30 lub od 8:30 do 13:30,  bez wyżywienia. Sala urządzona na wzór sal w budynku głównym 
przedszkola, stoliki i krzesełka dostosowane do wzrostu dzieci. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w koncertach i spektaklach 
teatralnych, korzystają z placu zabaw przy budynku głównym przedszkola. 
Miejsce: Grupa utworzona w budynku Zespołu Szkół nr 3 na os. Sikorskiego. 
 
Grupa: 3-4-latki w ZS nr 3, bez żywienia. 
Liczba miejsc do naboru: 2 
Charakterystyka grupy:  
dla dzieci urodzonych w 2018 r. i 2017 roku. W zależności od liczby dzieci z danego rocznika będą utworzone grupy jednorodne  lub 
mieszane: 3-4- latki; 4-5-6- latki,3-4-5-6- latki.  Grupy utworzone w budynku Zespołu Szkół nr 3 na os. Sikorskiego; pięciogodzinne 
od 8:00 do 13:00 lub od 8:30 do 13:30, bez wyżywienia. Sala zabaw urządzona na wzór sal w budynku głównym przedszkola; meble, 
kąciki tematyczne, stoliki i krzesełka dostosowane do wzrostu dzieci. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w koncertach i 
spektaklach teatralnych. Korzystają z placu zabaw przy budynku głównym przedszkola. Dzieci nie leżakują. 
Miejsce: Grupa utworzona w budynku Zespołu Szkół nr 3 na os. Sikorskiego. 
 
Kontakt: 32 43 53 109 lub 607 350 382 
 
 
 



 
 
Zgłoszenia: 
Uwaga: 
Prosimy o zapoznanie się z informacjami na www.zory.przedszkola.vnabor.pl   (w tym zakładka „Pliki do pobrania”). 
Rekrutacja uzupełniająca odbywa się poza systemem elektronicznym, o miejscu decyduje spełnienie kryteriów (punktacja), a nie 
kolejność zgłoszeń. 
W celu zgłoszenia dziecka należy pobrać wniosek i ewentualnie pozostałe druki z  ww. strony, wypełnić. Wnioski w formie papierowej 
są również  umieszczone w holu przedszkola- wnioski i konieczne załączniki można wypełnić odręcznie.  
Wypełnione wnioski i inne dokumenty dostarczyć należy do budynku głównego Przedszkola Nr 16, os. Sikorskiego (dzwonić – 
domofon „Sekretariat” i poczekać na zgłoszenie się pracownika).  
 
Harmonogram naboru uzupełniającego: 
 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

1. Publikacja wolnych miejsc 01.06.2021 r. godz. 8:00 

2. 
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

01.06. godz. 8:00- 10.06.2021 r.  
godz. 15:00 

3. Weryfikacja wniosków złożonych przez rodziców 01.06.-10.06.2021 r. 

4. 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie list w holu przedszkola 

18.06.2021 r. godz. 8:00 

5. 
Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia  
(druk na stronie: www.zory.przedszkola.vnabor.pl)   

18.06. godz.8:00-24.06.2021 r.  
godz. 15:00 

6. 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
poprzez umieszczenie list w holu przedszkola 

28.06.2021 r. godz. 8:00 

  
 


