
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/24 

Drodzy Rodzice,   
Rozpoczynamy rekrutację do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/24. Informujemy, że 
jej pierwszym etapem dla uczęszczających do nas dzieci będzie złożenie deklaracji o 
kontynuacji na ten nowy rok szkolny (będzie dostępna w placówkach).  
Dzieci, które będą chciały rekrutować do naszych placówek będziemy przyjmować na swoich 
wewnętrznych zasadach, z czego wszystkie dzieci uczęszczające do SportArtu mają 
zapewnione miejsce po złożeniu deklaracji, a pierwszeństwo w rekrutacji mają rodzeństwa 
dzieci już chodzących oraz dzieci z naszych Żłobków.  
Przypominamy jednak, o konieczności pilnego (do 31.01.2023) zadeklarowania się na 
następny rok szkolny za pomocą złożenia deklaracji o kontynuacji oraz deklaracji dla 
rodzeństwa dzieci, tak abyśmy mogli się odpowiednio zorientować w liczebności i 
przygotować do rekrutacji dzieci nowych.   
Podkreślamy też, że deklarację składają tylko te osoby, które nie będą brały udziału w 
rekrutacji do przedszkoli miejskich. Jeśli ktoś będzie miał taki zamiar, aby wziąć w niej udział 
deklaracji tej nie składa lecz rekrutuje się wg systemu dla dzieci nowych. 

Dzieci kontynuujące i rodzeństwa składają deklarację w placówkach macierzystych, żłobkowe 
w Żłobkach a nowe w biurze na Al.Niepodległości 32 

Nowe dzieci do naszych placówek będziemy przyjmować, również w oparciu o deklaracje 
papierowe pobrane ze strony albo złożone w biurze przy Al. Niepodległości 32.  
Tu będzie brana pod uwagę w sytuacjach spornych kolejność zgłoszeń.  
Jeżeli ktoś nie ma możliwości pobrania i wydruku deklaracji ze strony, to informujemy, że 
będą one dostępne w biurze (przy Al. Niepodległości 32) na recepcji i można wypisać na 
miejscu.  
UWAGA! NIE ZANOSIMY DEKLARACJI DO WYBRANYCH ODZIAŁÓW! 

Dla bardzo zapracowanych będzie możliwość rejestracji internetowej – wówczas 
skontaktujemy się z zainteresowanymi po zarejestrowaniu się.  Jednak będzie to możliwe 
dopiero po zakończeniu naszej wewnętrznej rekrutacji dla rodzeństw i Żłobków od 1.02.2022 
r. Niestety wpłynie to na ww. kolejność zgłoszenia, gdyż nadal będzie się liczyć data złożenia 
papierowej deklaracji w biurze. 

Mimo obecnej sytuacji i wielu zmian jakie zachodzą w naszym kraju, zapewniamy Państwa, że 
w naszym funkcjonowaniu postaramy się w kolejnym roku utrzymać stan organizacyjny, 
finansowy i edukacyjny tak, aby mieli Państwo poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji w tym 
obszarze.   

Dla osób kontynuujących, rodzeństw, dzieci przechodzących ze Żłobków do końca lutego, 
zostaną przygotowane umowy zapewniające miejsce w przedszkolu i stabilny model jego 
funkcjonowania. Dla osób nowych będą również one przygotowane, jednak podpisywane 
sukcesywnie po złożeniu deklaracji i spotkaniu z rodzicami. 
  
Rekrutacja zatem zostaje otwarta i potrwa do wyczerpania miejsc.   
Z poważaniem, Dyrekcja Przedszkola SportArt. 


