
Załącznik nr 1
 do ZARZĄDZENIA Nr 12.2021

Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach
z dnia 01.02.2021r.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI 
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. JANA BRZECHWY W GRĘBOCICACH 

 Podstawa prawna:

1.Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.  910 i  1378 oraz  
z 2021 r. poz. 4)
2.Statut Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy  w Grębocicach.
3.ZARZĄDZENIE NR 18.2021 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 27 stycznia 2021 r.
w  sprawie  określenia  terminów,  w  tym  terminy  składania  dokumentów  na  rok  szkolny
2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Grębocice. 
4.UCHWAŁA  NR XL/182/2017 RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 14 lutego 2017 roku
w  sprawie  ustalenia  kryteriów  wraz  z liczbą  punktów  w postępowaniu  rekrutacyjnym  
do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Grębocice

                                       I. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
§  1.1. Terminy  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania  uzupełniającego,

a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola
oraz  oddziału  przedszkolnego  w  publicznej  szkole  podstawowej,  dla  których  organem
prowadzącym jest Gmina Grębocice.

L.P
.

ELEMENTY PROCEDURY WSTĘPNEJ TERMINY

1. Upublicznienie kryteriów naboru i harmonogramu czynności 
w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do 
publicznego przedszkola

do 31 stycznia 2021r.

2. Przyjmowanie  deklaracji  o  chęci  pozostania  dziecka  w
przedszkolu

do 22 lutego 2021 r.

3. ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA 
REKRUTACYJNEGO

1 marca  2021 r.

L.P. CZYNNOŚCI
TERMIN

POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO

TERMIN
POSTEĘOWANIA

UZUPEŁNIAJĄCEGO
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków oraz 
kryteriów branych pod uwagę                         
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca 
do 22 marca 2021 r.

od 22  kwietnia 2021 r.
do 30 kwietnia 2021r.

2. Weryfikacja  przez  komisje  rekrutacyjną
wniosków  o  przyjęcie  do  przedszkoli

do 31 marca 2021 r. do 7 maja 2021 r.
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https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=09-02-2021&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2020&qpnr=910&qppozycja=910
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https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=09-02-2021&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2020&qpnr=1378&qppozycja=1378


i  dokumentów  potwierdzających  spełnienie
przez  kandydata  warunków  lub  kryteriów
branych  pod  uwagę  w  postępowaniu
rekrutacyjnym.

3. Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez
komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów
zakwalifikowanych  i  kandydatów
niezakwalifikowanych.

do 2 kwietnia 2021 r.
godz. 15.00

do 10 maja 2021 r.
godz.15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 9 kwietnia 2021 r. do 17 maja 2021 r.

5. Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez
komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do  16 kwietnia 2021 r.
godz. 15.00

do 21 maja 2021 r.
godz. 15.00

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe:
- w terminie  7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z  wnioskiem  o  sporządzenie  uzasadnienia  odmowy  przyjęcia  kandydata  do  danego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

-  w terminie 5 dni  od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,

-  w  terminie  7  dni od  dnia  otrzymania  pisemnego  uzasadnienia  odmowy  przyjęcia,
rodzic/prawny  opiekun  może  złożyć  do  dyrektora  przedszkola,  oddziału  przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

-  w  terminie  7  dni od  dnia  złożenia  do  dyrektora  odwołania  od  rozstrzygnięcia  komisji
rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej
szkole podstawowej  służy skarga do sądu administracyjnego.

II. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

§ 2.1.  Do Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach przyjmowane
są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które są zameldowane wraz z rodzicem na terenie gminy
Grębocice. 

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat,  nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
Obowiązek  szkolny  tych  dzieci  może  być  odroczony  do  końca  roku  szkolnego  w  roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dyrektor  przedszkola  może  przyjąć
dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Dziecko w wieku 6  lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
5.  Uzasadnione  szczególnymi  sytuacjami  przyjęcia  dzieci  spoza  terenu  Gminy

Grębocice,  mogą  mieć  miejsce  tylko  po  zaspokojeniu  potrzeb  mieszkańców  i  nie  mogą
wpływać na zwiększenie liczby oddziałów w przedszkolu. 
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6.  Rekrutację dzieci do Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach
przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny, na wolne miejsca w przedszkolu.

7.  Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, corocznie składają na kolejny rok
szkolny  deklarację  o  kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego  w naszym przedszkolu
w terminie określonym przez organ prowadzący.

8.  Postępowanie  rekrutacyjne  do  Przedszkola  Publicznego  im.  Jana  Brzechwy
w Grębocicach przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.  
Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

9. O przyjęciu dziecka do Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach
w  trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

10.  Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
11.  We  wniosku  rodzic  może  wskazać  dodatkowo  dwa  inne  przedszkola  od

najbardziej do najmniej preferowanych.
12.  Wniosek zawiera:

1)      imię,  nazwisko,  datę  urodzenia  oraz  numer PESEL kandydata,  a  w przypadku braku
numeru  PESEL  –  serię  i  numer  paszportu  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego
tożsamość;
2)      imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3)      adres miejsca zamieszkania oraz zameldowania rodziców kandydata;
4)      adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;
5)      wskazanie  kolejności  wybranych przedszkoli  w porządku od najbardziej  do najmniej
preferowanych.

13.  Do wniosku dołącza się:
1)      Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie  równoważne w rozumieniu  przepisów o 
ustawy  z  dnia  27.08.1997  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875 oraz z 2021 r. poz. 159),
 c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
zaświadczenie  o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem, 
d)  dokument  poświadczający  objęcie  dziecka  pieczą  zastępczą  zgodnie  z  ustawą  z  dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2020 r. poz.
821 oraz z 2021 r. poz. 159),
2)      Dokumenty  potwierdzające  spełnianie  przez  kandydata  kryteriów określonych przez
organ prowadzący. 
3)      W  celu  zapewnienia  dziecku  podczas  pobytu  w  przedszkolu  odpowiedniej  opieki,
odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi
przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju
psychofizycznym dziecka.

14. Dokumenty , o których mowa w ust. 12, pkt.1 lit. b-d są składane w oryginale,
notarialnie  poświadczonej  kopii  albo  w  postaci  urzędowo  poświadczonego  odpisu  lub
wyciągu z dokumentu. 

15.  Wniosek  o  przyjęcie  do  Przedszkola  Publicznego  im.  Jana  Brzechwy
w Grębocicach z oddziałami w Rzeczycy, Kwielicach i Krzydłowicach, może być złożony
przez rodziców  w każdej placówce. We wniosku określa się kolejność wybranej placówki
w  porządku  od  najbardziej  do  najmniej  preferowanych.  Wniosek  można  pobrać  
w  przedszkolu  w  Grębocicach  i  oddziałach  przedszkolnych  w  Rzeczycy,  Kwielicach
 i Krzydłowicach lub ze stron internetowych Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy
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 w Grębocicach i Urzędu Gminy Grębocice : www.ppgrebocice.pl
16. Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

III. KRYTERIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
§ 3.1. Kryteria podstawowe :

1)  Do  przedszkola  publicznego  lub  publicznej  innej  formy  wychowania  przedszkolnego
przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie
gminy, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są
pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
h) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. Kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący
W  przypadku  wolnych  miejsc,  po  rekrutacji  przeprowadzonej  zgodnie  z  kryteriami
podstawowymi wprowadza się dodatkowe kryteria naboru:

1. Dziecko  samotnego  rodzica,  który  pracuje,  studiuje  w trybie  dziennym  lub  prowadzi
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

2. Dziecko samotnego rodzica,  którego dziecko będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola
(powyżej podstawy programowej wraz z wyżywieniem)

3. Dziecko samotnego rodzica, który jest bezrobotny
4. Dziecko,  którego  oboje  rodzice/prawni  opiekunowie  pracują  lub  studiują  w trybie

dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
5. Dziecko  samotnego  rodzica  oraz  dziecko  wychowywane  przez  obojga  rodziców,  którzy

mieszkają na terenie gminy Grębocice

3.  Rodzic  lub  opiekun  prawny  pragnący  skorzystać  z  preferencji,  o  których  mowa
w  kryteriach  podstawowych  i  dodatkowych  przy  złożeniu  wniosku  o  przyjęcie  dziecka  do
przedszkola powinien okazać oryginały dokumentów potwierdzających określone sytuacje.

     4. Proces  opiniowania  wniosków  przez  Komisję  Kwalifikacyjną  odbywa  się
w następujący sposób:
1. Komisja Kwalifikacyjna weryfikuje każdy wniosek, przypisując liczbę punktów według
 poniższej tabeli w zależności od spełniania podanych kryteriów.
2. Komisja Kwalifikacyjna opiniując wnioski bierze pod uwagę wolne miejsca we
 wszystkich  oddziałach  przedszkolnych,  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina
Grębocice.
3. Pozytywną opinię wniosku o przyjęcie do przedszkola uzyskują kolejno wnioski 
z najwyższą uzyskaną liczbą punktów podczas weryfikacji. 

    5. W celu opiniowania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wprowadza się
poniższą punktację:

I. Kryteria podstawowe : PKT

1. Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci 50

2. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością 50
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3. Dziecko osoby (matki lub ojca) niepełnosprawnej, wobec której 
orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź 
całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej 
egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

50

4. Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych, wobec których orzeczono 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą 
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na 
podstawie odrębnych przepisów

50

5. Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność lub 
znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności

50

6. Dziecko osoby (matki lub ojca) samotnie wychowującej 50

7. Dziecko objęte pieczą zastępczą 50

II. Kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący PKT
1. Dziecko samotnego rodzica, który pracuje, studiuje w trybie dziennym lub 

prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
100

2. Dziecko samotnego rodzica, którego dziecko będzie korzystało z pełnej oferty 
przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z wyżywieniem)

80

3. Dziecko samotnego rodzica, który jest bezrobotny 60
4. Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują 

w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą

40

5. Dziecko samotnego rodzica oraz dziecko wychowywane przez obojga rodziców, 
którzy mieszkają na terenie gminy Grębocice

20

IV. ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
§ 4.1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej
 wiadomości  listy  kandydatów  zakwalifikowanych  i  kandydatów  niezakwalifikowanych
do przedszkola;

2)     ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych;

3)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
2.  Lista  kandydatów  zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych  do  przedszkola

zawiera:
1)    imiona i nazwiska kandydatów;
2)    informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata

 do przedszkola.
3.  Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli kandydat został

zakwalifikowany  i  złożył  wymagane  dokumenty  a  następnie  w  widocznym  miejscu  
w siedzibie przedszkola umieszcza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zawierającą
imiona i  nazwiska  uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację  o
liczbie wolnych miejsc. 

4.  Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji
umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

5. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

6.  Komisja  sporządza  uzasadnienie  odmowy  przyjęcia  dziecka  do  przedszkola
w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia
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odmowy  przyjęcia  dziecka  do  przedszkola.  Uzasadnienie  zawiera  przyczyny  odmowy
przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów,
którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

7.  Rodzic  kandydata  lub  kandydat  pełnoletni  może  wnieść  do
dyrektora  publicznego  przedszkola,  publicznej  szkoły  lub  publicznej
placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7
dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

8. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej
placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o
którym mowa w ust. 7,                       w terminie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola,
publicznej  szkoły  lub  publicznej  placówki  służy  skarga  do  sądu
administracyjnego.

V. SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

§ 5. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
1)przedstawiciel rady pedagogicznej- jako przewodniczący,
2)pomoc biurowa – sekretarz,
3)przedstawiciel rady pedagogicznej – członek.
4)przedstawiciel rady pedagogicznej - członek.

VI. OBOWIĄZKI RODZICÓW W PROCESIE REKRUTACJI

§ 6.1. Rodzic zobowiązany jest do:
1)złożenie  deklaracji  o  kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego  przez
rodziców/opiekunów prawnych/ dzieci już uczęszczających  do przedszkola - załącznik nr 1.
2)  złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola - załącznik nr 2.

2.  Rodzic  pragnący  skorzystać  z  preferencji,  o  których  mowa  w  kryteriach
podstawowych i  dodatkowych przy  złożeniu  wniosku o przyjęcie  dziecka  do przedszkola
powinien  okazać   dokumenty   potwierdzających  spełnianie  przez  kandydata  kryteriów
podstawowych –  załącznik nr 3 i 4  lub określonych przez organ prowadzący dotyczących
postępowania rekrutacyjnego załącznik nr.1 do załącznik nr.4 do Uchwały NR XL/182/2017
RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 14 lutego 2017 roku.

VII. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

§ 7.1.Wykonanie czynności  przygotowawczych do pracy komisji  rekrutacyjnej,  w tym
m.in.:
1) umieszczenie na tablicy  niniejszego Regulaminu,
2) udzielanie informacji, wydawanie i przyjmowanie wniosków, deklaracji oraz
przyjmowanie  dokumentów   potwierdzających  spełnianie  przez  kandydata  kryteriów
podstawowych  lub  określonych  przez  organ  prowadzący  dotyczących  postępowania
rekrutacyjnego”,
3) powołanie komisję rekrutacyjną w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
4) wyznaczenie przewodniczącego komisji.

     2.  Jeżeli  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje
wolnymi miejscami,  dyrektor  przeprowadza postępowanie uzupełniające,  które kończy się
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 
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VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8.1.  Przydział do oddziałów przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na
dany  rok  szkolny   nastąpi  po  zakończeniu  postępowania  rekrutacyjnego.  Organizacja
oddziałów przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci
przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola.

     2.  W  trakcie  roku  szkolnego  dzieci  przyjmowane  są  do  przedszkola  decyzją
dyrektora.

     3.  Dane  osobowe  kandydatów  przyjętych,  zgromadzone  w  celach  postępowania
rekrutacyjnego przechowywane są w przedszkolu nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania
dziecka do przedszkola.

4. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych,  zgromadzone w celach  postępowania
rekrutacyjnego  przechowywane  są  w  przedszkolu  przez  okres  roku,  chyba  że  na
rozstrzygnięcie dyrektora wniesiona została skarga do sądu administracyjnego i postępowanie
nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  

      5.  Załącznikiem do niniejszego Regulaminu są:
1)  deklaracja  o  kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego  przez  rodziców/opiekunów
prawnych/ dzieci już uczęszczających  do przedszkola - załącznik nr 1,
2) wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - załącznik nr 2,
3) oświadczenie z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci – 
załącznik nr 3,
4) oświadczenie osoby (matki lub ojca) samotnie wychowującej dziecko – załącznik nr 4,
5) oświadczenie o zatrudnieniu samotnego rodzica/obojga rodziców pracujących zawodowo
załącznik nr 1 do Uchwały  NR XL/182/2017 RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 14 lutego 2017
roku,                                    
6) oświadczenie rodziców studiujących w systemie dziennym – załącznik nr 2 do Uchwały
NR XL/182/2017 RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 14 lutego 2017 roku,                                  
7) oświadczenie rodzica, który jest bezrobotny załącznik nr 3 do Uchwały  NR XL/182/2017
RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 14 lutego 2017 roku,                                   
8) oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze gminy Grębocice – załącznik nr 4 do Uchwały
NR XL/182/2017 RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 14 lutego 2017 roku.                                    

§ 9. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin rekrutacji z dnia 03.02.2020 r.

§ 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Przedszkola Publicznego 
im. Jana Brzechwy w Grębocicach 

      Elżbieta Kaleta
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