Komunikat Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki informuje, że czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz
klas I szkół podstawowych odbędą się zgodnie z harmonogramem ustalonym
Zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 20
stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla
przedszkoli, i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół
podstawowych.
W terminie od 15 kwietnia 2020r. od godz. 12:00 do 22 kwietnia 2020r. do godz.
15:00 w postępowaniu uzupełniającym rodzice dzieci chętnych do skorzystania
z oferty w zakresie wychowania przedszkolnego mogą dokonywać rejestracji
kandydatów
do
niżej
wymienionych
placówek
oświatowych
tj.:
1) Publicznego Przedszkola nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 12
2) Publicznego Przedszkola nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Kopernika 89
3) Niepublicznego Przedszkola Muzyczno - Językowego "NUTKA" w Nowym Dworze
Mazowieckim ul. Focha 8
oraz dla dzieci 6 - letnich do oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych. tj.:
1) Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Szkolna 3
2) Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Bema 312
Postępowanie uzupełniające rekrutacyjne odbędzie się za pomocą elektronicznego
systemu naboru vEdukacjaNabórPrzedszkola firmy VULCAN. Jedynie forma
składania wniosków ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu
się koronawirusa będzie odbywać się poprzez składanie kompletnych wniosków
wraz z wymaganymi załącznikami do skrzynki umieszczonej przy placówce.
Wniosek można też złożyć w formie wykonanego skanu dokumentów drogą
elektroniczną z adresu e-mail podanego w systemie naboru.
Adresy e-mail placówek dostępne są na stronie głównej do naboru w zakładce
oferta oraz na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli i zespołów
szkolno-przedszkolnych.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z zapisem
§ 11b, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu

oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów,
o których mowa w art. 158 ut. 1 i 3 tej ustawy, zostaną podane do
publicznej wiadomości na stronach internetowych placówek biorących
udział w rekrutacji uzupełniającej.
W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do
klas I szkół podstawowych wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły wraz
z załącznikami należy pobrać ze strony danej szkoły podstawowej.
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