
OGŁOSZENIE!!! 

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego  

w Rossoszu na rok szkolny 2019/2020 

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rossoszu informuje, że 

rozpoczyna rekrutację do Przedszkola Publicznego w Rossoszu.  

I tak, w dniach:  

 od 1 marca do 8 marca 2019r. przyjmowane są „Deklaracje 

o kontynuacji wychowania przedszkolnego” (dotyczy dzieci 

zapisanych do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019). 

 od 11 marca do 29 marca 2019r. przyjmowane są  „Wnioski 

o przyjęcie do przedszkola nowych dzieci”. 

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego i Wnioski 

można pobierać w kancelarii przedszkola w godzinach pracy 

placówki. 

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci 3, 4, 5, 6 - letnie z terenu 

Gminy Rossosz. 

Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Rossosz oraz  u dyrektora przedszkola. 

 

 

Informacje dodatkowe 

Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach 

rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola również zobowiązani są do odebrania oraz 

wypełnienia nowej deklaracji w celu kontynuowania edukacji w naszej placówce.  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 3/2019 

Wójta Gminy Rossosz 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

 

 

Harmonogram czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola publicznego dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Rossosz. 
 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

 

1. 

 

Składanie deklaracji o kontynuacji 

wychowania przedszkolnego 

 

 

od 01.03.2019 r 

do 08.03.2019 r. 

- 

2. Złożenie przez rodziców/prawnych 

opiekunów wniosku o przyjęcie do 

przedszkola publicznego wraz  

z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym wynikających  

z ustawy o prawo oświatowe 

 

 

od  11.03.2019 r. 

do  29.03.2019 r. 

 

 

od 15.04.2019 r. 

do 18.04.2019 r. 

3. Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do przedszkola publicznego 

 i dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których 

mowa w ustawie prawo oświatowe 

 

 

 

do 04.04.2019 r. 

 

 

 

do 19.04.2019 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

05.04.2019 r. 

 

23.04.2019 r. 

5. Potwierdzenie przez rodzica/ prawnego 

opiekuna kandydata woli przyjęcia  w 

postaci pisemnego oświadczenia 

od  08.04.2019 r. 

do 11.04.2019 r. 

od 24.04.2019 r. 

do 25.04.2019 r. 

6. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

 

12.04.2019 r. 

 

26.04.2019 r. 

 

 

 


