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Człowiek - najlepsza inwestycja

  

Nabór dzieci do Punktu Przedszkolnego 
na rok szkolny 2011/2012 

  

Wójt Gmina Lipno informuję, iż w miesiącu maju rozpoczyna się  rekrutacja dzieci w wieku 3-5
lat do Punktu przedszkolnego mieszczącego się w budynku Zespole 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 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

  

Rodziców zainteresowanych uczestnictwem swych pociech w zajęciach z edukacji
przedszkolnej zachęcamy do składania wniosku o przyjęcie do Punktu przedszkolnego w
Radomicach. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Radomicach w terminie
od 04.05.2011r. do 20.05.2010 r
. Ilość wolnych miejsc ograniczona.

  

Wniosek można odbierać w Urzędzie Gminy Lipno pok. nr 201, w sekretariacie Zespołu Szkół w
Radomicach lub pobrać z niniejszej strony internetowej (zakładka Pobierz lub TUTAJ ).

  

Informacja o wynikach weryfikacji złożonych wniosków zostanie w ciągu 21 dni od daty
zakończenia rekrutacji zamieszczona w gablocie punktu przedszkolnego, Urzędu Gminy oraz
na stronie internetowej (www.uglipno.pl).
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Do punktu przyjmowane są:

    
    -  Dzieci w wieku 3-5 lat (ukończone 3 lata w chwili deklarowania uczestnictwa).  
    -  Dzieci przystosowane do pobytu w punkcie przedszkolnym (samodzielne wykonywanie
czynności samoobsługowych, sygnalizowanie własnych potrzeb).   
    -  Zamieszkujące na terenie Gminy Lipno.  

  

W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do punktu przedszkolnego jest wyższa niż ilość
miejsc, tworzy się listy rankingowe wniosków według ilości punktów otrzymanych za
poszczególne kryteria -  oddzielna lista rankingowa dla 3 - 4-latków oraz oddzielna dla 5-latków,
ponieważ ilość 5-latków nie może przekroczyć liczebności jednej grupy z uwagi na różnice
podstawy programowej. 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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Zapozanaj się z wynikami rekrutacji  &gt;&gt;Tutaj&lt;&lt;
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