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Muzykoterapia IV - Przedszkole Robakowo

  

Muzykoterapia III - Przedszkole Robakowo

  

Powitanie wiosny - Przedszkole Robakowo

  

Sadzimy warzywa - Przedszkole Robakowo

  

Dogoterapia III - Przedszkole Robakowo

  

Dzień dentysty - Przedszkole Robakowo

  

Muzykoterapia II - Przedszkole Robakowo

  

Ogólnopolski tydzień bajek - Przedszkole Robakowo
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https://www.facebook.com/pg/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Wojska-Polskiego-w-Robakowie-148628875871031/photos/?tab=album&amp;album_id=430067694393813&amp;__xts__[0]=68.ARBxBuviWCJ3LLoof0Dt2SmGDu-lfj7edVZVAJBukRwEACq6k_MXP7-37JvQqVO_X3EaXgXHF2lzrwwvzgWXdfYG8CYqkwshpsQZkNw3c0Ny3NgTmbxWD06JDdPQg8oK8seU9m4ZrT1zvs8lMMsDrQGwMOiZv6hwqnyQVchG3MYGOsAHivjnGL5J3nEg5Lw4P64uuc1lDnPLi7ELpOVnOfnxKxiN9iTaKWuKtpvY6z6M8y_-s0inqZyhoE3XOdq96lZOFNajf1TCh_wN5tx_ldFhO6t2e8AQp2uF_JgfE68hfkjZlPOEKAFwsjRr7DJ206dB--qq944VAang2JhWnpKTXs3plf0T3ey9BZctgP-a1zXx1B8Y_Pdiiu9iemziqFc7--EaDhCzsE4aibrjQ_doKCtPiNTwBpvLQdiU0U3ltPaG-5v26wTeiPDdg-hGvbZYfLrrvJX1lA-2uw&amp;__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9kNsNxDAMwzY6xI782n~_x4qzYn4QYNilEbl0XVxdV~_YF8ywpmOgzy7tGMfByqpZERj83Z89nZw~;Qi6C9n~_wePU9u~;l4xz~;7tEzY4~_77ZMf~_6X7Pv0S5otp8d972PW5~;2Mj~;5ezvuMfm2Pvq6fzRLT5~;9AfA5TR3E~-.bps.a.411393539594562&amp;type=1&amp;__xts__[0]=68.ARDE_fXoD9vAHS_mG230pMDDaMpmJy4DPT2139FmSuVGavOdjPBftsrTF-VMfUXQvTJOQj-8VpdjhJQG7sdr5zFOhsKjvlRPFpwKIihM5EJoDDl_XkG5erL1M2kU0q8eAM5z6bXKuGLhQGykv5P1UFKNu2R9S4hfxr5ySw_fhXF4MxaQTpBGSV1N6S2NgLWM86RYGheOo7WFqxQt3MBhOp49FpgNf8aHS1yNo2vKMHRyYYCE-xnOFspLJJ3Pytd72Yb99KNqjzLcJEHoNmVngXVstW7MPDHL_6tYTDt_30sSVLPaxf-tqgRw7z-h5H5tf5QVPDFfJ49rsgoLcdpZP6lhIT8ebwQ0wNZwv_rPt6kP24gxg90S-JfegKdqZwlggp8mJFbOEJcR1r1N7Ks3WFX-tnWKH4MCU0mNjrWc6dgIVMymHZSj1FG1QPhZI5pb2s8yTm7fA5pRuqRZIg&amp;__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9kdkNxEAMQjta~_T76b2wVE~;L55DEYJiQixNPL3DR~_IRG~_bg~_7NlnBQ~;barIolNzhfDgEbOY6d~_1Fis9tC3uOiXyqYegk~;o1~;W3btOHrC~_XPA3~_leeXn7zPv7uL~;gH~;Rv7yv1GP81~_GnmF942BmWcuby7zDvSN~_iuYU~;8p1NyyyHPzgV~_IoA9NMvKokpFH9mW9~;7K37xCFvhf57s~_inuGeMnLce~_Pc~;dGf8T9c83F7.bps.a.404439270289989&amp;type=1&amp;__xts__[0]=68.ARAy-gmKCdEpK8sQsDKmWIaMvTMorBUy1RqSkJQhT-Tz1BkPr2memsNs-cHgbE69D5xFa8h7oQEfnJsG6awAeIsOQBaJehMUw3_ELRHX5HcQS0Dp4OyEwLdKnDC2FXMIX48wPSPpLIwo5l3DUK0azW3PC8Cj2FiWMNPw7_K8uQGj5Pp3_HFECU5dYgkSp4mD7RrmAkk5StB067gAPILrXv4EMFkcryaqiDZ5F_hAA5cNZsW1RwdJQFFl22k12Q60heFLuZTyETHYrGEuuqp00KSX_a1OwBL2u1POBV9pXcKkvSeXfDnv8xCTuyiF9GEKKOUHkU_kqJu9ZmogpvBbZSqoTcnzW67ynEUmLAnD4xrP63hMm779v-nQFi3lWURx1nM5Oj94j3TOYUr-n7YNqO2IFPAB8aOzSzhAA5VvT4NbKrlSFyX5FiQ7orGFzFlJeeriuXywEjWuaWWq4g&amp;__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9y9EJACAMA9GNJG1jovsvJij188EdASmckGxy8FrhKjKjvQkEFtp~_zt~;ff842n~;MAj34TBQ~-~-.bps.a.400661570667759&amp;type=1&amp;__xts__[0]=68.ARDl4jMQ8Mv4tWT1yaXib1L4Ys7cFyWCRA1ee9J1Syo9YNYUi_3JxWK4t7q77MJtBkWt7qpN6DerD65DPJ93BkZPEa5pB3_zpHOrRkx2P8Kz2L5Ww5lY6AlHmUVHSw6u9reEpCahhiqo0jK_mJqK8Tj4eQ1pt9jCltda9nSb7r435EH9Twnp8QCQ6ukB3znGgetPxRCIhG3VkKurgu6D0mZK-UHcL4ROBiOWz9eRAGajc-AJGhi39NdaAHHRcelTCFiB2TRpka46FA_AYlCfYSyrorYf-TTYUkqzRTTqtFR48Ns52Qd8KyN8XKKCC6gB5n8JkGCSKbQNTOweQgxfjliQrBmNq4xkrgwKWk8iLuhrgeh6OoQkW78Qm-BvZbpXZGcwy6KheHhayvhnGLbCcwpU15CZIIlcvMBr-PtqmgoUsRSQHMm6MGe00ST9EXPSwqRQG5tJ5ICe7Jey_A&amp;__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw1y8ENACEMA8GOTnZiiNN~;YwgOniPtZnfYEaViTXx5TIhpZT8HjEHoGj59PVP~;7~_vg7tFjAaj2E4M~-.bps.a.399288057471777&amp;type=1&amp;__xts__[0]=68.ARDpJ0YZMFQhLWd1f28w5wWa9W2m9U0tWDYxG8C158yyyxnEd0v99Wkca5amRRtPATseBH8H-rGvejDj3LKYAdz9TOriHAiHn1_rA6wjxbkvkdU6CkXnYxc5gZOHXweFNuSelYzNmk0weelyy2HoPQsvc4nEFhXJExaOLlGPYMOjhnBY2vvy_9CHyBxbVQ5f_kr1uvzUVG9aRVFLEWtjbxaPT6kFuuPEdxXD4MiS-tW_BzSTh0szGgyuw4_EocPqKYwuLwijsNbbu9nNIh2Rj4S-TJzbd9rlwQmdoJeacwqfktEv2pp1lFiMvnbBQaVJINgvTJkYdQ9ezE567eKR7VJ9BkajJPcRInwqk11gyEss_J79FysaQEfF_zp4Ad1t0qaqAFe22N7JJjaO3lTmeTn8X-YFTI874C3L1X0VRxghbxxZfMmv5zjcRmzAlUsqfu2E0f6wJ5FV0Ep1eQ&amp;__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9ytENwDAIA9GNKowTE~;ZfrGqAfj7dMcMhRChOaj9sw~_CeOdZnmrXd6~;~_968c4F9eWTyeuccYsa6wy28uuLV8T~_yAy.bps.a.397216117678971&amp;type=1&amp;__xts__[0]=68.ARDeRbBd3a2Zqs9zDR8oeZzl5_1rxmDJTj64p9miMktITwkyp4qQWcXJkDzS-fdEe2ntDA8Wt14trvJY_0RmTLbhZDh6scMhmM1wxdi9IYhuPvt2k0C0k-AVUcEHn044R82f6P3NJy_AJl6ANkSDgDRuNKmlKeQvRmcCX4igMEeQyxOOa6cZVLqseyuYAmCDnD4rGZcEThfe1Vl-KfOA1N-9m9AdLkRCHjDYKblvD8DNvaYNK_KZjuIuhiTFPwS5iwg0HZhkurMP9OALR4g9NOmeRW5_zNQASeQ7gVyXhFfVHVxscIUiu8FOodw8DJg_8XEwJFY-cMohcblKhkodz7_U_uiSBaT52EN9R_VAjWw4Vqjbv6QzQBKfswwTzgrXk9gTBJy1-FDrgI-Dd045Va30xT-NSmqsFAtM4gJLIZ5NsIFJAQD7Zyfqs8VpORkntMTXHAl-AFvfczibZA&amp;__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9jskNA0AIAzuKAHP231gUWOc5wvaAKR2IO7zG44PjPAY5Klut6rHK3jHkUFFP0cdmm08h53IkuX~;56H4MHNOH2H31xy7bdyPfHrjnvfm~;P~;a~;Hv4Xffy~;z~;aNvrT1B31Zm2~;6CpsX7tX5hf7qY~;br9gVfTilHzg~-~-.bps.a.397193024347947&amp;type=1&amp;__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9kdsNBDEIAzs68Yb039hpTZzPkTFg8BOlodPHj1b8~;GM7HSV50sil1lYm5Fldl10CHEk~_qJe~_rLYcZEe9F7k~;Pc8hn28fK79susx5llv~;uKEn57ugv7Kfr~;~;t68iTI~_TNo9QjwW~;fwH3MyYn~_8~;bNXKZejv7J~;cvg5~;28CvXz9M2r5N56ZX0XWHivUfR35p2d5~;QP~;jd1~;~_cnoNtj3Evn~_kPWz~;khBn80efPFzRcq8LeR9x~_if~;CVeBA~-.bps.a.394612894605960&amp;type=1&amp;__tn__=HH-R
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Dogoterapia II - Przedszkole Robakowo

  

Muzykoterapia - Przedszkole Robakowo

  

Dogoterapia - Przedszkole Robakowo

  

  

  

Muzykoterapia IV  - Przedszkole Stolno

  

Spotkanie z "zającem" - Przedszkole Stolno

  

Muzykoterapia III - Przedszkole Stolno

  

Drzwi otwarte - Przedszkole Stolno

  

Muzykoterapia II - Przedszkole Stolno

  

Dogoterapia III - Przedszkole Stolno

  

Dogoterapia II - Przedszkole Stolno
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https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9j9sNAzAIAzeqABPA~_y9W1Qn9PJ3NA8PKHk7iNPHBZXgXHcss~_anLYynueRw4bpGx~;viPwfXe8ojHuHnffJnmxfq89~_z~_Yf7usb~_n~_jjbnyOuvEzTvJpYHvn0xzDvGu4~;dChffBzXc32U~_oHth9h7uZVvfgFLpETx.bps.a.389647728435810&amp;type=1&amp;__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9jkEOADEIAn~_0qVop~;v9jm2jpccJACG7sSE8sZ50vLrujElsck0NMVsD95dV~_qo81LB~_nfUsxe492~_Vj7W~;nJ9pf2OHuhPVr3QXH79v6zJl~_Xa~;qOH~;TLMPk~-.bps.a.384643512269565&amp;type=1&amp;__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw90NsNBDEIA8COTphXoP~;GVgdxPkfgALEyaTkSJwqnf3atrl6etK6dju1~;zq3Lc0sjhPmStdI6~_Ty0Td6Mzq0~;1xrXjenXoHc~;5T69~_8U1BGMveuf7oWPyuO8D~_x~;WrNd~;pvNeAOvX3~_O0D51yQ~_k~-.bps.a.383090692424847&amp;type=1&amp;__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/szkolastolno/photos/pcb.2405536233057393/2405535379724145/?type=3&amp;theater
https://www.facebook.com/szkolastolno/photos/pcb.2405536233057393/2405535379724145/?type=3&amp;theater
https://www.facebook.com/szkolastolno/photos/pcb.2396099794001037/2396099240667759/?type=3&amp;theater
https://www.facebook.com/szkolastolno/photos/pcb.2380359585575058/2380359082241775/?type=3&amp;theater
https://www.facebook.com/szkolastolno/photos/pcb.2370499689894381/2370499246561092/?type=3&amp;theater
https://www.facebook.com/szkolastolno/photos/pcb.2361633970780953/2361632687447748/?type=3&amp;theater
https://www.facebook.com/szkolastolno/photos/pcb.2357819204495763/2357817377829279/?type=3&amp;theater
https://www.facebook.com/szkolastolno/photos/pcb.2349387348672282/2349386702005680/?type=3&amp;theater
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Muzykoterapia - Przedszkole Stolno

  

Dzień pizzy - Przedszkole Stolno

  

Muzykoterapia - Przedszkole Stolno

  

Bal karnawałowy - Przedszkole Stolno

  

Wigilia - Przedszkole Stolno

  

Dzień pluszowego misia - Przedszkole Stolno

  

Dzień kundelka - Przedszkole Stolno

  

Sprawozdanie z działalności - Przedszkole Stolno

  

  

Scenariusz zajęć Robakowo 

  

Scenariusz zajęć Stolno
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https://www.facebook.com/szkolastolno/photos/pcb.2346482728962744/2346482312296119/?type=3&amp;theater
https://www.facebook.com/szkolastolno/photos/pcb.2346481165629567/2346480552296295/?type=3&amp;theater
https://www.facebook.com/szkolastolno/photos/pcb.2344639855813698/2344639572480393/?type=3&amp;theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNlMlxQDEIQzvKsGP6byzzRSznqmF5CGxzq5AwCxcfOz8GwUxlWnqKwoRLqOmfoK0Qem6Eb8phitsKeVOOf8LxYMQWVRY91uWdcgUL~_YQIp6ArGIWBwKLh~;XXJIzciQSpD0gRHFzlq0ZPoFSuwbSW66CFpAr043CDlGFNa0JYcOpuSyQiQdpC0DwS~;pD6KvSTRT38czr34~_Eb0Hd~;gh~_UdTgzTzjxBV7g1JFbof8JH6jIUYiPucOKGCPohlYhIo1BfhB22LaCX3i4qghRtCoHtv5NaT5ueqgLMnkF6YLLftuqOCBZ1AakENzeFVR629dgUgnlhlYdXKOiiPDqX3KJJYVepwr3M7kVJurMIZyks~_8S8LgBr3sdOq~;~_nxfZ5dG5wvYZgu33P9xpkz~_G2DaD7ED0WvYge8NSHnobKpvCSaxb9eur75oq3HrGPsOnHcvjj0DXIaVDguyiO~;y0Swp3Fc3~_pYdvc4x8uO~_BpFT1dx~_I5lhvBF~_VVK5Dj4Knb61KNLueie~_MPcqXrBw~_onP~;H7NEla~;RO2zwpnf1gDx3D12ehvyLuHhE~-.bps.a.2326399547637729&amp;type=1&amp;__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNVFuyJTEI2tGUmPja~;8amWo~;k~;vQHRSOiRo~_ES4Y48tyUf~;oBkJAyuOP8AJz6GAr8AJX7MW7UAFIeHxDwBU5pmkjkD0jPj5GwZYQ14~_oCNYDq~_oB~_Zc9JirZG3NXIRFv32l~_Oa96qXKci0aJgc~_LdXMSKIlvj0McdQJ6P6l~;8vl~;ahz8fNT6wQOVXFtiAMoYRy6jsKseVGjOGoNMr3cs6heg0V2zOOnVXJ9B5aLFsTVl7xrSNqTGxHqVfjlJ8rL8IZx3yLMPGqTynY2ybA3L2Y30A0cbAhUmfkJMhW7aG0UeNseRsMYwnKre7vWw~;rRmHounN2MlBfEaJBaD9S9b~_ArOPYZq769pbCALQnr7ZRoiK1lDhfvTS4U9AYyxozO90yxP7Pl8vBOqO6AKKXoeUXQd8Tm6V8Ob8zhG~_6c~_gfH3AzzRHIDrTPMz09nnYYRXrkFEMudCM4r1E77r80dAWDe5YTHPBDZrHIMAI9TRDWTYm9X0~;INWTs7zMo51e5yFLTy745JRJG3sMHafJHdMWDeNlWy~;MqQfMO2YUTUy3zpBn2G~;63vcSym4v5tliYjKvg9DHGYbpf5abIJA~-.bps.a.2307608632850154&amp;type=1&amp;__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/szkolastolno/photos/pcb.2294515887492762/2294515174159500/?type=3&amp;theater
https://www.facebook.com/szkolastolno/photos/pcb.2275088726102145/2275088286102189/?type=3&amp;theater
https://www.facebook.com/szkolastolno/photos/pcb.2370499689894381/2370499246561092/?type=3&amp;theater
images/stories/scenariusze_zaj_EFS_Robakowo.pdf
images/stories/Scenariusz_zaj_Stolno.pdf
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„Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno” - Rekrutacja na
zajęcia dodatkowe w ramach projektu"

  

  

06.08.2018 r.

  

Ogłoszenie o naborze na stanowiska nauczycieli wychowania przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Robakowie

  

Ogłoszenie o naborze na stanowiska nauczycieli wychowania przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Stolnie

  

 

  

  

  

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolneg o&nbsp;- Szkoła
Podstawowa w Robakowie

  

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta nauczyciela wychowania przedszkolnego -
Szkoła Podstawowa w Robakowie

  

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego - Szkoła
Podstawowa w Stolnie
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http://bip.stolno.com.pl/?bip_id=4688&amp;cid=138
http://bip.stolno.com.pl/?bip_id=4688&amp;cid=138
http://bip.stolno.com.pl/?bip_id=4631&amp;cid=186
http://bip.stolno.com.pl/?bip_id=4631&amp;cid=186
http://bip.stolno.com.pl/?bip_id=4632&amp;cid=186
http://bip.stolno.com.pl/?bip_id=4632&amp;cid=186
http://bip.stolno.com.pl/?bip_id=4619&amp;cid=186
http://bip.stolno.com.pl/?bip_id=4619&amp;cid=186
http://bip.stolno.com.pl/?bip_id=4619&amp;cid=186
http://bip.stolno.com.pl/?bip_id=4620&amp;cid=186
http://bip.stolno.com.pl/?bip_id=4620&amp;cid=186
http://bip.stolno.com.pl/?bip_id=4621&amp;cid=186
http://bip.stolno.com.pl/?bip_id=4621&amp;cid=186
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Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta nauczyciela wychowania przedszkolnego -
Szkoła Podstawowa w Stolnie

  

  

  

15.06.2018 r.

  

Dokumenty rekrutacyjne: 

  

Plakat rekrutacyjny ogólny
Plakat dotyczący spotkań z rodzicami - Szkoła Robakowo
Plakat dotyczący spotkań z rodzicami - Szkoła Stolno
 

    
    1.   

Zrządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 15 czerwca 2018 r. w/s określenia na rok
szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych
prowadzonych w systemie 10 godzinnym w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Stolno w ramach projekt pn. „Zwiększenie dostępu do
wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i
zawodowe,, Poddziałanie 10.2.1. Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020   

 

    
    2.   

Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w
Stolnie na rok szkolny 2018/2019 utworzonego w ramach projektu pn. "Zwiększenie dostępu
do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno" współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i
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http://bip.stolno.com.pl/?bip_id=4622&amp;cid=186
http://bip.stolno.com.pl/?bip_id=4622&amp;cid=186
images/stories/EFS_przedszkola/plakat-do-rekrutacji-ogolny-wersja-ostat.pdf
images/stories/EFS_przedszkola/Plakat-do-spotkan-z-rodzicami-ostat_robakowo.pdf
images/stories/EFS_przedszkola/Plakat-do-spotkan-z-rodzicami-ostat_Stolno.pdf
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zawodowe,, Poddziałanie 10.2.1. Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

  

 

    
    3.   

Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w
Robakowie na rok szkolny 2018/2019 utworzonego w ramach projektu pn. "Zwiększenie
dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno" współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X, Działanie 10.1
Kształcenie ogólne i zawodowe,, Poddziałanie 10.2.1. Wychowanie przedszkolne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata
2014-2020  

    
    4.   

Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji - &nbsp;wzór plakatu rekrutacyjnego  
 

    
    5.   

Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji - wniosek o przyjęcia dziecka do oddziału
przedszkolnego  

 

    
    6.   

Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do
przedszkola   

 

    
    7.   

Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o niepełnosprawności rodziny
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kandydata do przedszkola  

  

 

    
    8.   

Załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o niepełnosprawności rodzica/rodziców
lub opiekuna/opiekunów kandydata do przedszkola  

  

    
    9.   

Załącznik nr 6 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa
kandydata do przedszkola  

 

    
    10.   

Załącznik nr 7 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem  

  

    
    11.   

Załącznik nr 8 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata do
przedszkola  
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    12.   

Załącznik nr 9 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie potwierdzające naukę w trybie
dziennym/zatrudnienie/prowadzenie działalności gospodarczej przez obydwoje
rodziców/opiekunów prawnych kandydata do przedszkola lub rodzica/opiekuna prawnego
samornie wychowującego kandydata do przedszkola  

  

    
    13.   

Załącznik nr 10 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole w
której prowadzona jest rekrutacja przez rodzeństwo kandydata do przedszkola  

 

    
    14.   

Załącznik nr 11 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o niekorzystaniu z przedszkola  

  

    
    15.   

Załącznik nr 12 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o przynależności do obwodu
szkolnego  

  

    
    16.   

Załącznik nr 13 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie uczestnika projektu&nbsp;  
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    17.   

Załącznik nr 14 do regulaminu rekrutacji - karta uczestnika projektu

  

    

  

 

  

Gmina Stolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie
dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno”

  

Celem projektu jest: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Stolno; polepszenie
dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego; inwestowanie w
kształcenie i szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie;
rozszerzenie oferty istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia
zwiększające szanse edukacyjne dzieci 3-5 letnich i wyrównujące zdiagnozowane deficyty;
podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.

  

Planowane efekty projektu: 40 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w
programie; 40 dzieci korzystających z nowo utworzonych miejsc przedszkolnych; 94 dzieci
objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich sznase edukacyjne w
edukacji przedszkolnej; 75 dzieci dzięki uczestnicywu w zajęciach dodatkowych zwiększy swoje
szanse edukacyjne; 2 nauczycieli objętych wsparciem w programie, którzy uzyskali kwalifikacje
lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.
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Wartość projektu: 479.999,84 zł

  

Wkład Funduszy Europejskich: 407.999,86 zł
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