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Człowiek - najlepsza inwestycja

  

REKRUTACJA 2011 - 2012

  

Wójt Gmina Lipno informuję, że od 01.05.2011r. do dnia 20.05.2011r. prowadzona będzie
rekrutacja dzieci w wieku od 3 do 5 lat do Punktu przedszkolnego mieszczącego się w budynku
Zespołu Szkół w Radomicach utworzonego w ramach projektu „Pewnym krokiem w przyszłość”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL Działanie 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej.

  

Rodziców zainteresowanych uczestnictwem swych pociech w zajęciach z edukacji
przedszkolnej zachęcamy do składania wniosku o przyjęcie do Punktu przedszkolnego w
Radomicach w terminie od 01.05.2011r. do dnia 20.05.2011 r.

  

Nie ma możliwości składania wniosków w innych terminach.

  

Szczegółowe informacje w sprawie miejsca składania wniosków oraz możliwości
pobranie druku wniosku będą podane w drugiej połowie kwietnia 2011r. na tablicy
ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno www.uglipno.pl , a także w
gablocie Punktu przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Radomicach

  

Do punktu przyjmowane są:
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• Dzieci w wieku 3-5 lat.

  

• Dzieci przystosowane do pobytu w punkcie przedszkolnym (samodzielne wykonywanie
czynności samoobsługowych, sygnalizowanie własnych potrzeb).

  

• Zamieszkujące na terenie Gminy Lipno.

  

  

Podstawowymi kryteria oceny wniosków o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego to:

  

• Wykształcenie rodziców/opiekunów.

  

• Status na rynku pracy rodziców/opiekunów.

  

• Wysokość osiąganych dochodów w rodzinie.

  

• Ilość dzieci w rodzinie.

  

• Sytuacja rodzinna.

  

• Wiek dziecka.
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W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do punktu przedszkolnego jest wyższa niż ilość
miejsc, tworzona jest lista rankingowa wniosków według ilości punktów otrzymanych za
poszczególne kryteria. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których wnioski zostały
ocenione najwyżej. W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność wpływu
wniosku. Pozostałe wnioski będą na liście oczekujących na wolne miejsce.

  

  

  

  

  

Projekt „Pewnym krokiem w przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO
KL Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
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