
Informator dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych w przedszkolach publicznych na rok szkolny 

2023/2024 nie biorących udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

Miasto Poznań w swojej ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024  posiada następujące 

przedszkola z oddziałami integracyjnymi i/lub specjalnymi: 

1) Przedszkole nr 53, os. Lecha 15, 

2) Przedszkole nr 73, os. Czecha 140, 

3) Przedszkole nr 81, ul. Limbowa 2, 

4) Przedszkole nr 91, ul. Cześnikowska 19A, 

5) Przedszkole nr 116, os. Pod Lipami 107, 

6) Przedszkole nr 130, os. Rzeczypospolitej 43, 

7) Przedszkole nr 155, os. Winiary 2, 

8) Przedszkole nr 184 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr  9, ul. Sióstr Misjonarek 1, 

9) Przedszkole nr 186 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, os. Stare Żegrze 1, 

10) Przedszkole nr 196, ul. Gnieźnieńska 2. 

Zachęca się Państwa do zapoznania się z ofertą przedstawioną na stronach internetowych przedszkoli. 

Do publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi przyjmowani są kandydaci 

zamieszkali na obszarze danej gminy, czyli mieszkańcy miasta Poznania urodzeni w latach 2017- 2020. 

Przyjęcie na wolne miejsce do placówki jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.  

Druk wniosku można pobrać ze strony:   http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/   lub otrzymać 

wersję papierową w danej placówce. 

UWAGA: WNIOSKU NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZEZ SYSTEM NABÓR  

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej 

na pierwszym miejscu wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

TERMINY 

 

 Od dnia 14 marca  do dnia 27 marca 2023 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków 

wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego tylko w placówce wskazanej jako 

pierwsza preferencja 

 Od dnia 31 marca do dnia 3 kwietnia 2023 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka do 

przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi przez rodziców/opiekunów prawnych. 

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/


Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce. 

 

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na wolne miejsce do oddziału integracyjnego i 

specjalnego w przedszkolach, otrzymają informację ze wskazaniem rodzicom innego 

publicznego przedszkola, które może przyjąć dziecko. 

 

 


