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Правила набору дітей до дитячих садків/дошкільних 

класів початкових класів на 2022/2023 навчальний рік 

 

Набір розпочнеться  7 березня 2022 року о 12.00, він відбудеться через сайт: 

  

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

   До цієї дати ви не можете увійти в вищевказану систему. 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 Гданськ проводить спільний набір в дитячі садки, дошкільні класи 
(так звані «дитячі садки») в початкових школах та інших формах 
дошкільної освіти. 

 Прийом дитини в дитячий садок/дошкільний клас в початкову 
школу або іншу форму дошкільної освіти НЕ визначається 
порядком заяв!!! 

 Діти, які вже відвідують дитячі садки або інші форми дошкільної 
освіти 
Батьки дітей, які вже відвідують заклади, не входять в 

електронну систему, а лише подають керівнику  закладу 

заповнену та підписану картку для продовження дошкільної 

освіти. Картку необхідно подати з 7 лютого по 4 березня 2022 

року до 10.00 

 Діти, які проживають за межами Гданська 
Кандидати, які проживають за межами території даного району, можуть 

бути допущені до державної дитячої школи, дошкільного класу в 

державній початковій школі або публічної іншої форми дошкільної освіти в 

цій комуні, якщо після проведення процедури набору персоналу відповідна 

громада все ще має вакансії в цій дитячій школі, цьому дошкільному класі 

в державній початковій школі або іншій формі дошкільної освіти.  

Набір дітей з-за меж муніципалітету Гданська буде можливий за 

умови, що муніципалітет Гданська має вільні місця з 22 по 31 

серпня 2022 року. 

Протягом цього періоду батьки дітей, які проживають за межами 

муніципалітету Гданська, подають заповнену заяву про набір в обраний 

дитячий садок / початкову школу (за межами електронної системи набору 

персоналу). 

 Рік народження дітей 2019 - це мінімальний віковий ценз дітей, 
які беруть участь у наборі (в календарному році 2022 повинен 
бути не менше 3 років)  
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• 3-річні діти (2019 року народження) та 4-річні (щорічник 2018 року) – 

мають законне право користуватися дошкільною освітою в дитячому садку 

або в іншій формі дошкільної освіти. 

 5-річні діти (2017 рік) - мають право користуватися дошкільною  освітою в 
дитячому садку, дошкільному класі в початковій школі або іншій формі 
дошкільної освіти.  
 

 6-річні діти (2016 рік) – зобов'язані пройти один рік дошкільної  підготовки  
в дитячому садку, дошкільному класі в початковій школі або в іншій формі 
дошкільної освіти. 

 

6-річна дитина, на прохання батьків, зможе почати навчання в 

першому класі за умови, що в навчальному році 2021/2022 року він 

користується дошкільною освітою. У тому випадку, якщо дитина в 

поточному навчальному році не користується дошкільною освітою, для 

початку навчання в першому класі необхідна думка психолого-

педагогічного консультаційного центру про можливість початку навчання в 

початковій школі. 

Якщо в результаті процедури набору дітей не допускають до обраного 

дитячого садка, мер міста вкаже батькам місце в іншому дитячому садку. 

 Набір дітей з атестатом про необхідність спеціальної освіти 
Діти з довідкою про необхідність спеціальної освіти, виданої у зв'язку з 

інвалідністю, можуть подати заявку на вступ до основних дитячих садків, 

інтеграційних дитячих садків або спеціальних дитячих садків.  Громадські 

консультаційні та керівні центри допомагають у виборі відповідного 

закладу, видаючи рішення про необхідність освіти громади разом з 

діагнозом та інформацією про рекомендований тип закладу.  

 

Правила прийому кандидатів з рішенням про необхідність спеціальної 

освіти, виданої у зв'язку з інвалідністю (пункт 8 статті 130 Закону від 14 

грудня 2016 року, Закон про шкільну освіту):: 

 

a) до дитячих садків/громадських класів: 
 

Кандидати з довідкою про необхідність спеціальної освіти, які подають заявку на 

вступ до дитячого садка/громадського класу , беруть участь у наборі 

персоналу відповідно до правил набору персоналу, прийнятих у порядку набору 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

b) до дитячих садків/інтеграційних класів: 
 

Кандидати з довідкою про необхідність спеціальної освіти, які претендують на 
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вступ до дитячого садка/інтеграційного класу, не підпадають під 

критерії набору.  Рішення про допуск кандидата з довідкою про необхідність 

спеціальної освіти до інтеграційного дитячого садка/інтеграційного класу 

приймається кадровою комісією, призначеною керівником закладу.  

Для зарахування кандидата в дитячий садок / інтеграційний клас необхідно 

подати заповнену і підписану заявку на набір персоналу відповідно до графіка 

набору 

 з 7 березня з 12.00 по 18 березня 2022 року до 16.00                         

в перший вибір дитячого садка, набір відбувається поза електронною системою. 

Заявка повинна супроводжуватися копією свідоцтва про необхідність спеціальної 

освіти. 

При обранні не одного інтеграційного дитячого садка/інтеграційного класу 

зазначений пакет документів (тобто заява про набір та копія довідки про 

необхідність спеціальної освіти) також має бути поданий до інших обраних 

закладів.  Батьки повинні робити це одним з наступних способів: 

- сканувати вищезазначені документи та надсилати їх в електронному вигляді на 

електронну адресу об'єкта(ів), або 

- кидати документи (упаковані в підписаний конверт) в коробку, розташовану в 

місці, призначеному об'єктом. 

 

 30 березня 2022 року о 15.00 заклади оголошують переліки кваліфікованих 

та некваліфікованих дітей для дитячих садків/дошкільних класів початкових 

класів або інших форм дошкільної освіти. Батьки можуть перевірити результати 

набору в установі першого вибору – перелік кваліфікованих і некваліфікованих 

дітей. 

 

 

З 31 березня з 8.00.m по 7 квітня 2022 року до 16.00, батьки 

підтверджують своє право помістити дитину до кваліфікаційного закладу: 

 підписання декларації, доступної у файлах, які будуть завантажені в 
системі  набору персоналу щодо тривалості перебування дитини в 
дитячому садку або 

 декларації про бажання на навчання в дошкільному класі в 

початковій школі) – Додаток No 5 доступний у завантажуваних файлах.  
 

Підписані документи батьки повинні подати одним з наступних способів: 

- відсканувати декларацію вояля і відправити її в електронному вигляді на 

електронну адресу об'єкта, 

- кидати декларацію / декларацію волі в коробку, розташовану в місці, 

визначеному об'єктом.  
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 11 квітня 2022 року о 15.00.  будуть опубліковані  списки дітей, яких 

прийнято і не прийнято до закладу. 

Зауваження: 

У процедурі набору до дитячого садка/інтеграційного класу для кандидатів, які 

не мають свідоцтва про необхідність спеціальної освіти, застосовуються 

загальні правила набору персоналу, прийняті на 2022/2023 навчальний рік (пункт 

8 статті 131 Закону від 14 грудня 2016 року «Про шкільну освіту»). 

 

c) для спеціальних дитячих садків: 
 

У разі звернення до спеціального дитячого садка, батьки подають заяву про 

прийом дитини разом з рішенням про необхідність спеціальної освіти 

безпосередньо керівнику закладу, після попереднього телефонного запису 

в заклад  (заява доступна в дитячому садку, на сайті дитячого садка і в файлах, 

які повинні бути завантажені в електронній системі набору персоналу).  Дитина 

не бере участі в електронному наборі і не підпадає під критерії набору. 

 

Рішення про прийом дитини приймається керівником дитячого садка на підставі 

рекомендацій, і штату фахівців і спеціалістів закладу. 

Гданськ підготував широку освітню пропозицію для дітей, які потребують 

спеціалізованого догляду.  

 

Список спеціальних дитячих садків, що працюють в місті Гданськ 

 

№ Назва дитячого садка Адреса 
Дитячий садок призначений 

для дітей з наступними вадами 

1.  Дитячий садок No 40 для 

дітей з особливими освітніми 

потребами 

80-337 Гданськ 

Rzeczypospolitej 11А 

телефон: 58 559 00 25 

 Синдром Дауна та інші генетичні 

синдроми, 
 помірна і важка інтелектуальна 

інвалідність, 

 кон'юговані інвалідності, 

 рухової інвалідності, включаючи 

афазію, 

 розлади аутистичного спектру 

2.  Спеціальний дитячий садок 

No 72 з терапевтичним 

профілем  у  навчально-

дошкільному комплексі No1 

80-371 Гданськ 

ul. Jagiellońska 14 

 

телефон: 58 553 20 21 

 рухова інвалідність у вигляді 

дитячої афазії, 

− аутизм, включаючи синдром 
Аспергера, 

− втрата слуху, 

− помірна і важка інтелектуальна 
інвалідність,  

− генетичні синдроми, 
− Приєднатися до 
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3.  Спеціальний дитячий садок 

No 77 для дітей з ДЦП 

80-307 Гданськ 

ul. Abrahama 12/14 

телефон: 58 559 06 07 

− рухова інвалідність, 

− рухова інвалідність, кон'югована 

з іншою інвалідністю 
(наприклад, інтелектуальна 

інвалідність в тій чи іншій мірі, 
втрата слуху, амбліопія), 

− генетичні захворювання і 

синдроми 

4.  Дитячий садок No 78 в 

спеціальній школі та 

навчально-виховному центрі 

No2 

80-538 Гданськ 

ul. Ks. Góreckiego 16 

телефон: 58 343 03 21 

 помірна і важка інтелектуальна 

інвалідність, 
 кон'юговані інвалідності, такі як 

генетичні синдроми, аутизм, 

рухова інвалідність, амбліопія, 

втрата слуху 

 

 

 

ПРОЦЕС НАБОРУ: 

1. Попередній етап – керівництво 
З 7 березня 2022  року на сайті для батьків буде доступний посібник, що 

містить пропозицію дитячих садків/дошкільних класів у початкових школах, 

розташованих у Гданську (контактні дані, освітня пропозиція, опис 

закладу). 

 

2. Заповнення Заяви про прийом дитини до закладу   
Електронний набір до дитячих садків/дошкільних класів початкових шкіл та 

інших форм дошкільної освіти триває з 7 березня з 12.00 до 18.03.2022 

до 16.00, включає внесення в систему даних дітей та подання Заяви в 

паперовому вигляді до закладу.  ДІТИ, БАТЬКИ ЯКИХ РАНІШЕ ПОДАЛИ 

ДО ЗАКЛАДУ КАРТКУ ПРОДОВЖЕННЯ, ВИКЛЮЧАЮТЬСЯ З 

ЕЛЕКТРОННОГО НАБОРУ.  

Батьки декларують вибір максимум 5 закладів (а в кожному з них тільки 

одна група). 

Існує два способи заявки: 

a) Батьки заповнюють Заяву в електронному вигляді через веб-сайт: 
https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/гданськ роздрукувати 
та заповнити, а  потім переслати до закладу першого вибору (тобто 

дитячого садка/дошкільного класу в початковій школі або іншій 
формі дошкільної освіти в першу чергу за переліком закладів, до 
яких дитина подає заявку на вступ) для того, щоб подати Заяву.  

b) Якщо батьки не мають можливості користуватися комп'ютером з 
доступом в інтернет , вони заповнюють Заяву вручну в паперовому 
вигляді (її можна отримати в будь-якому дитячому садку/школі) і 
перенаправлять її в заклад першого вибору, де Заявка буде внесена 
в систему керівником закладу.  

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/
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Критерії набору, що діють у Гданську для державних гілок влади та 

публічної частини в інтеграційних відділах 

Процедура набору здійснюється на підставі встановлених законом критеріїв 

(відповідно до Закону «Про шкільну освіту» від 14 грудня 2016 року).  та 

додаткові критерії (застосовуються в дитячих садках/дошкільних класах 

початкових шкіл або інших форм дошкільної освіти міста Гданська, зазначені в 

Постанові міської ради Від 26 листопада 2020 року No XXX/782/20. )  

 

№ Законодавчий критерій Документ, що підтверджує 

відповідність критерію 

Кількість 

балів 

1. Велика кількість дітей сім'ї 

кандидата (означає сім'ю, яка 

виховує трьох і більше дітей) 

Декларація про велику кількість дітей сім'ї 

кандидата  

(модельна заява буде доступна в системі 

набору персоналу в завантажуваних файлах 

– Додаток No 1) 

 

100  

2.  Інвалідність кандидата Рішення про необхідність спеціальної освіти, 

виданої у зв'язку з інвалідністю, довідку про 

інвалідність або про ступінь інвалідності або 

еквівалентне рішення в розумінні положень 

Закону від 27.08.1997 року про професійно-

соціальну реабілітацію та працевлаштування 

інвалідів (Журнал законів 2020 року, п. 426) 

Оригінал, нотаріально завірена копія або 

офіційно завірена відповідно до пункту 1 

статті 76а копії або витягу з документа або 

копії, завіреної як такий, що відповідає 

оригіналу батьком кандидата 

100  

3.  Інвалідність одного з батьків 

кандидата 

Довідка про інвалідність або про ступінь 

інвалідності або еквівалентне рішення в 

значенні положень Закону від 27.08.1997 року 

про професійну і соціальну реабілітацію та 

працевлаштування інвалідів (Журнал законів 

2020 року, пункт 426) Оригінал, нотаріально 

завірений копію або офіційно завірений 

відповідно до пункту 1 статті 76а копії або 

витягу з документа або копії, завіреної на 

відповідність оригіналу батьком кандидата 

100  

4. Інвалідність обох батьків 

кандидата  

Довідка про інвалідність або про ступінь 

інвалідності або еквівалентне рішення в 

значенні положень Закону від 27.08.1997 року 

про професійну і соціальну реабілітацію та 

працевлаштування інвалідів (Журнал законів 

2020 року, пункт 426) Оригінал, нотаріально 

завірений копію або офіційно завірений 

відповідно до пункту 1 статті 76а копії або 

витягу з документа або копії, завіреної на 

відповідність оригіналу батьком кандидата 

100  

5. Інвалідність братів і сестер Рішення про необхідність спеціальної освіти, 

виданої у зв'язку з інвалідністю, довідка про 

інвалідність або про ступінь інвалідності або 

100  
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кандидата  еквівалентне рішення в значенні положень 

Закону від 27.08.1997 року про професійну і 

соціальну реабілітацію та працевлаштування 

інвалідів (Журнал законів 2020 року, пункт 

426) Оригінал, нотаріально завірена копія або 

офіційно завірена відповідно до пункту 1 

статті 76а КП, копія або витяг з документа або 

копія, завірена на відповідність вимогам  

Оригінал від батька кандидата 

6. Виховання кандидата в неповній 

сім'ї 

(означає виховання дитини 

одинокою, холостяком, вдівцем, 

вдовою, розлученою особою за 

остаточним рішенням суду,  

розлученою особою, якщо така 

особа не виховує хоча б одну 

дитину разом зі своїм батьком); 

Остаточне рішення сімейного суду про 

розлучення або розлучення або свідоцтво про 

смерть і заява про виховання дитини 

самостійно і не виховання жодної дитини 

разом з батьком (модельна заява буде 

доступна в системі набору персоналу в 

завантажуваних файлах – Додаток No 2) 

Оригінал, нотаріально завірена копія або 

офіційно завірена відповідно до пункту 1 

статті 76а копії або витягу з документа або 

копії, завіреної як такий, що відповідає 

оригіналу батьком кандидата 

100  

7. Розміщення кандидата в 

прийомну сім'ю 

Документ, що засвідчує, що дитина перебуває 

в прийомній сім'ї відповідно до Закону від 

9.06.2011 про підтримку сім'ї та систему опіки 

(тобто Журнал законів 2020 року, пункт 821) 

Оригінал, нотаріально завірена копія або 

офіційно завірена відповідно до пункту 1 

статті 76а копії або витягу з документа або 

копії, завіреної як такий, що відповідає 

оригіналу батьком кандидата 

100  

 

Додаткові критерії (застосовуються в дитячих садках міста 

Гданська, зазначені в Постанові міської ради Гданська no 782/20 

від 26 листопада 2020 року) 

№ Додатковий критерій Документ, що підтверджує 

відповідність критерію 

Кількість 

балів 

1.  дитина, яка проживає в 

шкільному окрузі з дошкільними 

класами, до яких подається 

заявка на набір – критерій, що 

застосовується тільки до 

дошкільних класів у початковій 

школі 

-виписка про місце проживання 

батьків/законних опікунів кандидата та 

кандидата - Додаток No 4 

21  

2.  дитина, обидва батьки якої 

працюють / навчаються / 

навчаються на денній основі - 

критерій також поширюється на 

батька / законного опікуна, який 

виховує одну дитину 

Відповідно: 

- довідка з робочого місця про 

працевлаштування, 

- у разі самозайнятості – поточний запис до 

реєстру господарської діяльності або 

свідоцтво про ведення агрохолдингу, 

- довідка з університету/школи, що містить 

інформацію про навчання в щоденній 

19  
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системі 

 

 

3.  щеплена дитина, відповідно до 

Програми профілактичної 

вакцинації на даний рік, 

оголошеної головним санітарним 

інспектором у вигляді 

повідомлення в Офіційному 

журналі міністра охорони 

здоров'я або дитини, яка 

тривалий час відкладає 

обов'язкові профілактичні 

щеплення 

- заява батьків про вакцинацію дитини 

відповідно до календаря щеплень разом з 

декларацією про подання доказів у вигляді 

копії картки про щеплення або книги 

здоров'я - на вимогу приймальної комісії - 

додаток No 3 

 

17  

4.  дитина, брати і сестри якої в 

навчальному році, на який 

одночасно проводиться набір, 

одночасно беруть участь у 

процесі набору або продовжать 

навчання в дитячому садку, іншій 

формі дошкільної освіти або 

початковій школі, в яку 

проводиться набір. 

- підтверджує керівник дитячого садка або 

початкової школи 
15  

 

3. Підтвердження заяви батьками в установі першого вибору 
Додаток, заповнений через веб-сайт, зберігається в системі. Батьки 

друкують цю заяву, підписують її, а потім подають в установу першого 

вибору разом з документами, що підтверджують вибір даного критерію. 

Вони повинні зробити це одним з наступних способів: 

- відсканувати заяву разом з іншими документами і відправити її в 

електронному вигляді на електронну адресу об'єкта за першим вибором 

або 

- кидати вищевказані документи (упаковані в підписаний конверт) в 

коробку, розташовану в місці, призначеному об'єктом. Робити це потрібно 

від 7 березня не пізніше 18 березня 2022 року о 16.00. 

 

З 18 березня 2022 року з 16.00 батьки не зможуть увійти на свій 

рахунок в електронній системі набору на Освітній платформі Гданська, 

за винятком дат, коли оголошуються списки кваліфікованих і 

некваліфікованих кандидатів, а також прийнятих і неприйняття кандидатів, 

тобто 30 березня 2022 року з 15.00 і 11 квітня 2022 року.  з 15.00. 
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Перелік районів початкової школи, що діють з 1 вересня 2022 року, буде 

доступний на сайті www.gdansk.pl на вкладці «Освіта – загальноосвітні школи» з 4 

березня 2022 року. 

Відповідно до частини 6 статті 150 Закону «Про шкільну освіту» від 14 грудня 

2016 року заяви, необхідні для підтвердження відповідності кандидату критеріям 

набору, подаються під кримінальною відповідальністю за неправдиві заяви. 

Голова Рекрутингової комісії може вжити заходів для підтвердження обставин, що 

містяться в заявах.  

У разі неподання документів, що підтверджують виконання критеріїв, і за 

відсутності підтвердження обставин, що містяться в заявах, кадрова комісія при 

розгляді заяви не буде враховувати даний критерій. 

 

4. Результати набору   

 

30 березня 2022 року о 15.00 заклади оголошують переліки дітей, які 

мають кваліфікацію та не мають кваліфікації для дитячих 

садків/дошкільних класів у початкових школах або інших формах дошкільної 

освіти. Батьки можуть перевірити результати набору двома способами: 

 в установі першого вибору – перелік кваліфікованих та некваліфікованих 
дітей 

 шляхом входу на веб-сайт для батьків 
 

З 31 березня з 8.00 по 7 квітня 2022 року до 16.00, батьки підтверджують 

своє право помістити свою дитину до кваліфікаційного закладу: 

 підписання декларації, доступної у файлах, які будуть завантажені в 
системі набору персоналу щодо тривалості перебування дитини / 
контракту в дитячому садку або 

 декларації про бажання на навчання в дошкільному класі в 

початковій школі) – Додаток No 5 доступний у завантажуваних файлах.  
Підписані документи можуть бути передані батькам одним з наступних способів: 

- відсканувати декларацію вояля і відправити її в електронному вигляді на 

електронну адресу об'єкта, 

- кидати декларацію / декларацію волі в коробку, розташовану в місці, 

визначеному об'єктом.  

Потім дитину нарешті допускають в дитячий садок / дошкільний клас в початковій 

школі або іншій формі дошкільної освіти. 

 11 квітня 2022 року о 15.00.  будуть опубліковані списки дітей, які 

допускаються і не допускаються до закладу. 

 

5. Процедура оскарження 

http://www.gdansk.pl/
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Батьки дітей, не допущених до дитячого садка, мають право звернутися до 

кадрової комісії з проханням підготувати обґрунтування відмови у допуску 

кандидата до дитячого садка/дошкільного класу в початковій школі або іншій 

формі дошкільної освіти протягом 7 днів з дня оприлюднення переліку прийнятих 

та неприйняття кандидатів. Обґрунтування складається протягом 5 днів з дня 

подання заяви батьком кандидата . Обґрунтування повинно включати причини 

відмови в прийомі, в тому числі найменшу кількість балів, які кандидат отримав 

при процедурі набору. 

Протягом 7 днів з дня отримання обґрунтування батьки кандидата можуть подати 

апеляційну скаргу на рішення кадрової комісії з  керівником ясельної 

школи/дошкільного класу в початковій школі або іншій формі дошкільної освіти. Директор 

розглядає апеляцію на рішення Конкурсної комісії протягом 7 днів з дня 

отримання апеляції. Рішення директора даної установи підлягає скарзі до 

адміністративного суду. 

 

6. Додатковий набір 
Батьки, чиї діти не були допущені до жодного з обраних дитячих 

садків/дошкільних класів у початкових школах або інших форм дошкільної 

освіти, можуть приєднатися до додаткового набору, який також буде 

здійснюватися за підтримки електронної системи. Додатковий набір 

розпочнеться 16 травня 2022 року, згідно з графіком. 

 

7. Графік заходів у процедурі набору персоналу та додатковому 
провадженні, зазначений у Постанові Президента Міста Гданська 
No 4/22                 
від 4 січня 2022 

 

№ Вид діяльності в процедурі набору Дата початку 
Дата 

завершення 

1. 

Подача заяви про зарахування в дитячий садок, 

іншу форму дошкільної освіти або дошкільного 

класу в початковій школі разом з документами, 

що підтверджують, що кандидат відповідає 

критеріям, врахованій в процедурі набору 

07.03.2022 о 

12.00 

18.03.2022 о 

16.00 

2. 
Оприлюднення Конкурсною комісією списку 

кваліфікованих та некваліфікованих кандидатів  
30.03.2022 о 15.00 

3. 

Підтвердження батьком кандидата волі прийняти 

у вигляді письмової заяви (контракту) в установі 

кваліфікації 

31.03.2022 о 

8.00 

07.04.2022 о 

16.00 

4. 
Оприлюднення Конкурсною комісією списку 

прийнятих та неприйняття кандидатів  
11.04.2022 о 15.00 
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 Вид дії в додатковій процедурі Дата початку 
Дата 

завершення 

1. 

Подача заяви про зарахування в дитячий садок, 

іншу форму дошкільної освіти або дошкільного 

класу в початковій школі разом з документами, 

що підтверджують, що кандидат відповідає 

критеріям, врахованій в процедурі набору 

16.05.2022 о 

9.00 

20.05.2022 о 

16.00 

2. 
Оприлюднення Конкурсною комісією списку 

кваліфікованих та некваліфікованих кандидатів  
02.06.2022 о 15.00 

3. 

Підтвердження батьком кандидата волі прийняти 

у вигляді письмової заяви (контракту) в установі 

кваліфікації 

03.06.2022 о 

8.00 

09.06.2022 о 

16.00 

4. 

Оприлюднення Конкурсною комісією списку 

прийнятих кандидатів та кандидатів, не 

прийнятих у додатковій процедурі 

13.06.2022 о 15.00 

 

Правова основа  

 Закон від 14 грудня 2016 року Закон про освіту (тобто Журнал законів 2021 

року, пункт 1082 зі змінами), 

 Рішення міської ради від 26 листопада 2020 року No 782/20           про 
встановлення критеріїв разом з кількістю балів у процедурі набору для 
державних дитячих садків, публічних інших форм дошкільної освіти та 
дошкільних класів у початкових школах, якими керує Гданський міський 

 Розпорядження Президента Гданська no 4/22 від 4 січня 2022 року                        

про встановлення на 2022/2023 навчальний рік термінів проведення 

процедури набору та додаткової процедури та строків подачі документів до 

державних дитячих садків, громадських інших форм дошкільної освіти та 

дошкільних класів у початкових школах, якими керує Муніципалітет 

Гданська 

 

 

 


