Przedszkole nr 5 im. Pszczółki Mai w Grodzisku Mazowiecki
nabór na dyżur wakacyjny
Zasady naboru na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 5 im Pszczółki Mai w Grodzisku Maz. okres w okresie epidemii
wirusa SARS-COV-2 (lipiec 2020 r.)
Mając na uwadze ograniczoną liczbę miejsc w placówce, wynikającą z konieczności utrzymania reżimu sanitarnego
na dyżur przyjmowane będą dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2019/2020 do naszego przedszkola.
Nabór na okres wakacyjny prowadzona będzie od 10 do 19 czerwca 2020 do godz. 15.00.
W tym terminie należy wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną do przedszkola wniosek o przyjęcie wraz
ze stosownymi dokumentami.
WAŻNE TERMINY:




Składanie kart zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny wraz z załącznikami do 19 czerwca 2020 do godz. 15.00
ogłoszenie listy dzieci przyjętych 24 czerwca 2020 r. o godz. 10:00
opłata z góry za wyżywienie w przedszkolu do 29 czerwca 2020.

KRYTERIA KLASYFIKACJI:
KRYTERIA

LICZBA
WYMAGANE DOKUMENTY /
PUNKTÓW
OŚWIADCZENIA
dziecko, którego oboje rodziców lub rodzic (w
15 pkt
oświadczenia rodziców
przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie) pracuje w systemie ochrony
zdrowia, służbach mundurowych, handlu
i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
dziecko, którego oboje rodziców lub rodzic (w
5 pkt
oświadczenie rodzica
przypadku
samotnego
wychowywania
kandydata w rodzinie) pracuje, prowadzi
działalność gospodarczą w branżach innych niż
wymienione w kryterium nr 1
dziecko lub co najmniej jeden z jego rodziców
2 pkt
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
jest osobą niepełnosprawną
wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172
z późn.zm.) - kopie poświadczone za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata
Wielodzietność rodziny dziecka
2 pkt
Grodziska Karta Dużej Rodziny

1)

2)

3)

4)

INFORMACJE DODATKOWE:
Do pobrania:



Wniosek
Oświadczenia rodziców

Jeżeli po zakończeniu tego etapu naboru przedszkole nadal dysponować będzie wolnymi miejscami, na drugim
etapie brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń (komplet dokumentów).

