
SZANOWNI RODZICE
   

Rekrutacja dzieci do przedszkola  zostanie przeprowadzona wg poniższego harmonogramu

L.p. ETAP REKRUTACJI Termin Termin postępowania
uzupełniającego

1 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym 
przedszkolu 6 - 10 lutego ---

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

14-27 lutego   8 - 12 maja

3 Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną 1 - 3 marca 15 - 17 maja

4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych

6 marca 
do godz. 13.00

19 maja
do godz. 14.00

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia 7 - 10 marca 23 - 24 maja

6 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych

13 marca 
do godz. 13.00

26 maja
do godz. 14.00

Uprzejmie informujemy, że  wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz niezbędnymi załącznikami można

pobrać na naszej stronie internetowej: mp9.miastoszczytno.pl .

Wypełniane wnioski należy złożyć w wersji papierowej, zamkniętej w kopercie z zapisem daty i godziny 
wrzucenia do skrzynki wystawionej przed przedszkolem. Skrzynka będzie wystawiona od godz. 6.00 do godz. 16.00      
w dniach od 14 lutego 2023r. do 27 luty 2023r.

Szczególną uwagę należy zwrócić na :

1. podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych oraz daty w wyznaczonych miejscach,

2. dołączenie stosownych  załączników uwzględniających sytuację rodziny ,

3. dołączenie pierwszej strojny deklaracji PIT składanej do Urzędu Skarbowego,

4. dołączenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności ( jeśli dotyczy to członka rodziny lub dziecka),

5. dołączenie kopii   ewentualnego orzeczenia, opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

W przypadku braku możliwości zweryfikowania złożonego wniosku, lub nie opatrzenia wniosku podpisami 
osób do tego uprawnionych, wniosek ten nie będzie brał dalszego udziału w procesie rekrutacji i tym samym zostanie 
odrzucony.

W sprawach rekrutacji można się kontaktować pod nr tel. 89 676 09 50  oraz 728 914 454

                                                                                                                                                    dyr Bożena Paradowska


