REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO POD,,WESOŁYM EKOLUDKIEM”
W DRĘSZEWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają
deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019
w terminie od 19 do 28 lutego 2018 r.
Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego można pobrać:
- w sekretariacie przedszkola lub u wychowawców grup
-na stronie internetowej przedszkola www.ekoprzedszkole.dabrowka.net.pl (BIP-wnioski do pobrania)

Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej
placówce.

Czynności poprzedzające rekrutację:
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu
19.02.2018 r. – 28.02.2018 r. do godz.15.00
wychowania przedszkolnego.
Ustalenie przez dyrektora ilości wolnych
28.02.2018 r. do godz. 15.30
miejsc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego pod,, Wesołym Ekoludkiem” w
Dręszewie na rok szkolny 2018/2019
dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrówka
Od 1 września 2018 r.:




dzieci urodzone w 2012 r. mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego,
dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać:
- w sekretariacie przedszkola
-na stronie internetowej przedszkola www.ekoprzedszkole.dabrowka.net.pl (BIP-wnioski do pobrania
od dnia 01.03.2018r.)
Wniosek wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie przedszkola w godz. 8.00-15.00

Rodzice dzieci ubiegający się o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego pod,, Wesołym

Ekoludkiem” uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego

pod,, Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie prowadzonego przez Gminę Dąbrówka na rok
Rodzaj czynności

1.

2.

3.

4.

5.

szkolny 2018/2019
Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Złożenie wniosków o przyjęcie do
przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola i
dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności, o
których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy o
systemie oświaty.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Powiedzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

1 marca – 29 marca
2018 r.

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
7-11 maja 2018 r.

4-6 kwietnia 2018 r.

16 maja 2018 r.

10 kwietnia 2018 r.

25 maja 2018 r.

10-13 kwietnia 2018 r.

25-28 maja 2018 r.

16 kwietnia 2018 r.

29 maja 2018 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym: Zarządzenie Nr
329/2018 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 31 stycznia 2018 r. (do pobrania na stronie:
www.bip.dabrowka.net.pl).

