
UPRZEJMIE INFORMUJĘ ŻE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU I REKRUTACJI NA ROK 

SZKOLNY 2021/2022 

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM ZIELONY ZAKĄTEK W PLEWISKACH   

BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W DOGODNYM CZASIE DLA ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW 

W FORMIE INFORMACJI TELEFONICZNEJ TEL. 61 890 69 82 

 ORAZ ZADAWANIA PYTAŃ DROGĄ  

e-mail:  kontakt@przedszkoleplewiska.pl - odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie internetowej 

przedszkola  

 

 

 WSZYSTKIE INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSZKOLA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 

INTERNETOWEJ  www.przedszkoleplewiska.pl 

 

WSTĘPNA INFORMACJA O PRZEDSZKOLU I REKRUTACJI 
 

PRZEDSZKOLE PRACUJE W REŻIMIE SANITARNYM 
 

Przedszkole czynne jest od 6.00-17.00 

Ilość dzieci w przedszkolu  - 95;  4 – grupy wiekowe.  

BIEDRONKI 3-latki , MOTYLKI 4- latki,  ŻABKI 5-latki;   BOCIANY  3-5 -latki 

Ilość miejsc do przyjęcia nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021-2022 będzie uzależniona od 

złożonych deklaracji kontynuacji do 19.02.2021. W dniu 22.02.2021 zostanie podana informacja o ilości 

miejsc w przedszkolu dla dzieci nowo przyjmowanych – składających wnioski do przyjęcia. 

 

Kadra pedagogiczna to  nauczycielki z wymaganym wykształceniem.  

 

W przedszkolu w godzinach od 8:00 – 13:00 odbywają się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze. 

W tym czasie realizowana jest podstawa programowa -  5 godzin.  

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 8:00 –13:00 jest bezpłatny. 

 

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu zostały  zawieszone do odwołania ( bezpłatne dla chętnych dzieci: 

rytmika, język angielski,  gimnastyka korekcyjna,  tańce).   

 

 Odpłatność za przedszkole.  

Na dzień dzisiejszy: 

usługa przedszkolna 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. OPS - 25% zniżka  

RODZINA + 5  - 50% zniżka, RODZEŃSTWO w przedszkolu 2 - gie dziecko 25% - zniżka, 

 całodzienne  wyżywienie trzy posiłki   9,00 zł.  

Przedszkole posiada własną kuchnię gdzie przygotowywane są posiłki dla dzieci. 
   

 Rekrutacja do przedszkola będzie się odbywała przez „Elektroniczny system rejestracji dziecka do 

przedszkola”. 

 W terminie od 01.03.2021 do 12.03.2021  logujemy się,  www.nabor.pcss.pl/komorniki   

 drukujemy wniosek oraz załącznik z dokumentami i przesyłamy  na sekretariat  przedszkola  

drogą e-mail: kontakt@przedszkoleplewiska.pl 

 

  22.03.2021 o godz. 12.00 podanie do wiadomości: 

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH  DO 

PRZEDSZKOLA. 

 

Od 22.03.2021 od godz.12:00, 26.03. 2021  do 17.00   przyjmowanie pisemnych OŚWIADCZEŃ WOLI 

RODZICÓW drogą e-mail: kontakt@przedszkoleplewiska.pl 

 

Niepodpisanie oświadczenia  woli w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje 

automatyczne  skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych. 

 

29.03.2021 godz. 12.00  WYWIESZENIE LIST DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH 

mailto:kontakt@przedszkoleplewiska.pl
http://www.nabor.pcss.pl/komorniki

