
SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zawieszeniem w dniach od 16 do 25 marca 2020 zajęć dydaktyczno-
wychowawczych  w przedszkolach,  szkołach i  placówkach  oświatowych  na mocy
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.
410) zmianie ulegają terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do
publicznych  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach
podstawowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  gmina  Kocmyrzów-
Luborzyca.

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego
AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA prowadzona będzie:

w terminie od 25.03 do 08.04.2020r

        Dbając  o  Państwa  bezpieczeństwo  i  zdrowie  rekrutacja  do

przedszkola  odbywać  się  będzie  w  formie  elektronicznej.  Poniżej

zamieszczone  są  dokumenty  rekrutacyjne  z  możliwością  edycji   -

wystarczy  je  wypełnić   i  odesłać  na  adres  mail:

sekretariat@akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl

Nie ma znaczenia kolejność przesłania dokumentów!!

Jeżeli  ktoś  z  Państwa  woli  dokumenty  złożyć  osobiście  –  przed

przedszkolem  umieszczona  zostanie  skrzynka  do  której  będzie  można

złożyć wydrukowane wcześniej dokumenty.

W obecnej sytuacji zachęcamy jednak do przesyłania  wniosków drogą

mailową.

Przypominamy, że w razie wątpliwości czy nieścisłości we wnioskach

rekrutacyjnych możemy kontaktować się z  Państwem  celem wyjaśnienia czy

uściślenia danych.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie życzymy Państwu spokoju

i zdrowia😊
Dyrektor Przedszkola – Katarzyna Gaudyn



Nowy terminarz rekrutacji  na rok szkolny 2020/2021:

Terminy postępowania 
rekrutacyjnego i 
postępowania 
uzupełniającego do 
oddziału 
przedszkolnego i 
przedszkoli, dla 
których organem 
prowadzącym jest 
Gmina Kocmyrzów-
Luborzyca
na rok szk. 2020/2021

Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1 Składanie deklaracji o 
kontynuacji 
wychowania 
przedszkolnego

 do 25 marca 2020 r. -----

2 Składanie wniosków o 
przyjęcie do 
przedszkola lub 
oddziału 
przedszkolnego wraz z 
dokumentami 
potwierdzającymi 
spełnianie przez 
kandydata kryteriów 
branych pod uwagę w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym

od 25 marca do 08 
kwietnia 2020 r.

od 2 maja do 14 maja 2020 r.

3 Podanie do publicznej 
wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów 
zakwalifikowanych i 
kandydatów 
niezakwalifikowanych

20 kwietnia 2020 r. 22 maja 2020 r.

4 Potwierdzenie przez 
rodzica kandydata woli 
przyjęcia do danego 
przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w postaci 
pisemnego oświadczenia

od 20 kwietnia do 27 
kwietnia 2020 r.

od 22 maja do 28 maja 
2020 r.

5 Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia 2020 r. 30 maja 2020 r.


