
BURMISTRZ MIASTA KWIDZYNA
INFORMUJE

1. W dniach   od 13 kwietnia do 12 maja 2015 r  .   odbędą się zapisy do przedszkoli:
1) dzieci podlegających rocznemu obowiązkowemu wychowaniu przedszkolnemu, tj. dzieci

urodzonych w 2010 roku, 
2) dzieci urodzonych w 2011 i 2012 roku.

   Zapisy odbędą się w następujących przedszkolach:
 Niepublicznym Przedszkolu "Jedyneczka" przy ul. Braterstwa Narodów 65;
 Niepublicznym Przedszkolu nr 2 przy ul. Kasprowicza 20F;
 Niepublicznym Przedszkolu "Promyk" przy ul. Kazimierza Wielkiego 2;
 Niepublicznym Przedszkolu "Smyk" przy ul. Piłsudskiego 28;
 Niepublicznym Przedszkolu "Radość" przy ul. Willowej 15;
 Niepublicznym Przedszkolu Ekologicznym przy ul. Mickiewicza 19;
 Niepublicznym Przedszkolu "Chatka Puchatka" przy ul. Kochanowskiego 34;
 Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Kościuszki 31;
 Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Gama" przy ul. Grunwaldzkiej 9;
 Niepublicznym Przedszkolu "Kolorowym" z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi przy

ul. Malborskiej 85.
 Rodzice dzieci obecnie chodzących do danego przedszkola do dnia 6 kwietnia 2015 r. składają

na  kolejny  rok  szkolny  deklarację  o  kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego  w  tym
przedszkolu - deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu można
pobrać w placówce lub z jej strony internetowej.  

 Rodzice dzieci nie chodzących obecnie do żadnego przedszkola składają wniosek w wybranym
przedszkolu - aktualny wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola można pobrać  
w placówce lub z jej strony internetowej.

2.  W dniach  od 16 do 21 marca 2015 r. odbędą się zapisy dzieci  do szkół  podstawowych.
Obowiązkowi szkolnemu podlegają dzieci urodzone w 2008 i 2009 roku.     
Zapisy przyjmują:

    Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Staszica 16;
 Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Warszawska 13;
 Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Hallera 4;
 Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Grunwaldzka 54;
 Społeczna Szkoła Podstawowa przy ul. Chopina 4;
 Katolicka Językowo-Sportowa Szkoła Podstawowa przy ul Braterstwa Narodów 59.

Przyjmowanie wniosków będzie odbywało się od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,  
 w  sobotę  w  godz.  9.00  do  13.00.  Wnioski  do  pobrania  w  sekretariatach  szkół  lub  z  ich  stron
internetowych.

3.  Zgodnie z Zarządzeniem nr 04/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia  27 stycznia 2015 r.
przyjmowanie wniosków  o przyjęcie  do  klasy  pierwszej  gimnazjum  ogólnodostępnego
odbędzie się w terminie od 2 marca 2015 r. do 29 maja 2015 r.
Zapisy przyjmują:

 Gimnazjum nr 2 przy ul Mickiewicza 56B;
 Gimnazjum nr 3 przy ul. Kamiennej 18;
 Społeczne Gimnazjum przy ul. Chopina 4.

Przyjmowanie wniosków będzie odbywało się od poniedziałku do piątku włącznie w godz. 8.00 do
15.30. Wnioski do pobrania w sekretariatach szkół lub z ich stron internetowych.

4. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów zapraszają na DNI OTWARTE SZKOŁY:
 Szkoła Podstawowa nr 2: dnia 14 marca 2015 r. w godzinach 10.00 - 13.00,
 Szkoła Podstawowa nr 4: dnia 14 marca 2015 r. w godzinach 10.00 - 13.00,
 Szkoła Podstawowa nr 5: dnia 14 marca 2015 r. w godzinach 10.00 - 13.00,
 Szkoła Podstawowa nr 6: dnia 19 marca 2015 r. w godzinach 16.00 - 18.00,
 Społeczna Szkoła Podstawowa: dnia 14 marca 2015 r. w godzinach 10.00 - 13.00,
 Katolicka Językowo-Sportowa Szkoła Podstawowa: 20 marca 2015r. w godzinach 16.00 - 18.00,
 Gimnazjum nr 2: dnia 14 marca 2015 r. w godzinach 10.00 - 13.00,
 Gimnazjum nr 3: dnia 17 marca 2015 r. w godzinach 8.00 - 13.00.
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