
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2020-2021 

Drodzy Rodzice 

 

 

 

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w wyniku 

której MEN wprowadziło możliwość publikacji wyników rekrutacji do przedszkoli w internecie 

oraz Harmonogramem czynności postępowania rekrutacyjnego określonym w Zarządzeniu 

nr 5/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2020r., w dniu 9 kwietnia na stronie 

internetowej Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach: www.wrozka.edu.pl, zostanie 

opublikowana  Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 

2020/2021. 

Na ww. stronie internetowej Przedszkola - w zakładce Rekrutacja udostępniamy Państwu 

INFORMACJĘ DOTYCZACĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA/ OPIEKUNA 

PRAWNEGO - UPUBLICZNIENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNYCH. 

Po udostępnieniu przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych                                 
i niezakwalifikowanych (Uwaga: ZAKWALIFIKOWANE – nie oznacza przyjęte do przedszkola), 

rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia druku:  

POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU 
SZKOLNYM 2020/2021. 

POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 
 

Termin składania:  od 14 do 17 kwietnia 2020r. w godzinach od 7 do 15.00  

 
Druk potwierdzenia woli można pobrać tylko i wyłącznie ze strony internetowej przedszkola 

zakładka Rekrutacja. 
 

Ze względu na istniejącą sytuację, chcąc uniemożliwić rozprzestrzenienie wirusa, zachowując 
zasady bezpieczeństwa DRUKI Potwierdzenia woli zapisu należy złożyć: 

1. drogą mailową na adres: rekrutacja@wrozka.edu.pl  w formie skanu podpisanego przez 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka ( 17 kwietnia dokument przesłany mailem po 15.00 nie 
będzie przyjęty i uwzględniony w procesie rekrutacji)   

2. osobiście - tylko i wyłącznie dla osób, które nie mają możliwości skanowania 
dokumentu) - w godzinach od 7-15.00, wrzucając do przygotowanej na ten cel skrzynki 

umieszczonej przed wejściem głównym Przedszkola przy ul. Centralnej 27. 

 

Dziecko zakwalifikowane zostanie przyjęte do przedszkola pod warunkiem złożenia ww. 

dokumentu. 

 

PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  
 

Po  złożeniu przez rodziców dzieci zakwalifikowanych druku POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU I 

UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 - Komisja 
Rekrutacyjna, zgodnie z Harmonogramem udostępni listy dzieci PRZYJĘTYCH i 

NIEPRZYJĘTYCH na stronie internetowej przedszkola. 

 

 

 

http://www.wrozka.edu.pl/
mailto:rekrutacja@wrozka.edu.pl

