
Szanowni Rodzice.

Zbliża się czas zapisywania dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2018/2019. 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje nt. organizacji przedszkola. 

1. Informacje ogólne

Przedszkole w Wyrach w roku szk. 2017/2018 czynne jest w godzinach:

6.30– 16.30 – jeśli rodzice maja inne potrzeby proszę to zaznaczyć we „wniosku”

Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8.00 do 13.00

Posiłki dla dzieci są w następujących godzinach:

śniadanie – 9.00

II śniadanie – 10.30

obiad – 12.00

podwieczorek – 14.00

2. Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 przygotowana jest w oparciu o ustawę z dn. 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017r., poz. 59) To zapisy tej ustawy znalazły 

odzwierciedlenie w przygotowanej dokumentacji wypełnianej przez rodzica. Regulamin 

rekrutacji wraz z harmonogramem oraz załącznikami znajduje się na stronie 

internetowej przedszkola www.przedszkolewyry.com w zakładce „Rekrutacja”.

Wszystkie druki konieczne do wypełnienia można też pobrać w sekretariacie 

przedszkola przy ul. Puszkina 10 a.

3. Organizacja przedszkola

Dzieci mogą korzystać w przedszkolu z 1 posiłku (śniadania), 2 posiłków (śniadanie i 

obiad lub obiad i podwieczorek) oraz 3 posiłków (śniadanie, obiad i podwieczorek).

Na początku roku szkol. z rodzicami zawiera się umowy cywilno – prawne, które 

regulują do czego zobowiązane jest przedszkole i do czego zobowiązani są rodzice.

W przedszkolu oprócz nauczycieli zatrudnieni są specjaliści: logopedzi, pedagog i 

oligofrenopedagog, którzy w razie potrzeby wspomagają rozwój dzieci. 

Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach z j. angielskiego. Zachęcamy do zapoznania 

się z naszą ofertą oraz galerią, znajdującymi się na stronie internetowej 

www.przedszkolewyry.com 

4. Odpłatność

Koszty posiłków w roku 2017/2018 kształtują się następująco:

3 posiłki (śn., obiad, podwiecz.)-stawka dzienna wynosi  6,00 zł

2 posiłki (śn. i obiad lub obiad i podw)-stawka dzienna wynosi 4,50 zł.

1 posiłek (śniadanie)- stawka dzienna wynosi 1,50 zł.

(o ewentualnych zmianach cen posiłków rodzice będą poinformowani na zebraniach organizacyjnych)

http://www.przedszkolewyry.com
http://www.przedszkolewyry.com


Dzieci mogą korzystać z 5 godzin bezpłatnej podstawy programowej (8.00 – 13.00) 

każda dodatkowa godzina poza podstawą to koszt 1 zł. Dzieci 6 – letnie nie ponoszą 

również kosztów za świadczenia realizowane poza podstawą. (Uchwała nr 
XXXVII/357/2017 Rady Gminy Wyry z dn. 28 grudnia 2017 r.,  §2)

Szczegółowe informacje nt. organizacji oraz działalności przedszkola zostaną 

omówione na zebraniu organizacyjnym, które planowane jest po 20 – tym sierpnia. 

Dokładny termin spotkania podany zostanie w późniejszym czasie na stronie 

internetowej przedszkola. 

Skrót najważniejszych informacji organizacyjnych z zakresu rekrutacji:

 od 26 lutego do 2 marca – zapisywane mogą być dzieci, które już chodzą do 

Gminnego Przedszkola w Wyrach i które tę edukację będą tu kontynuowały ( 

druk: „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”) 

 Od 5 do 16 marca – rekrutacja na wolne miejsca dla dzieci, które dotychczas 

nie uczęszczały do naszego przedszkola (druk: „Wniosek o przyjęcie 
kandydata do Gminnego Przedszkola w Wyrach” + wymagane załączniki)

Wszystkie wymagane druki pobrać można w sekretariacie lub ze strony internetowej 

przedszkola www.przedszkolewyry.com

Zarówno pobrać druki jak i składać wypełnioną dokumentację będzie można w 

godzinach pracy przedszkola tj. od 6.30 do 16.30.

Ponieważ kancelaria większość dni w tygodniu czynna jest do godz. 15.30 (czwartek 

16.30, piątek do 14.30) po godzinach pracy kancelarii, wszystkich wyżej opisanych 

czynności można będzie dokonywać w gr. „Żabki” znajdującej się na parterze.

Po zakończeniu rekrutacji zaprosimy nasze przyszłe przedszkolaki na tzw. „dni 

otwarte” do przedszkola. Harmonogram będzie dostępny na naszej stronie 

internetowej, w zakładce „najnowsze”, na początki kwietnia.


