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NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 ZAKOŃCZONY 

Nabór dzieci do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta-

wowych, odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/379/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia  

27 października 2010 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów naboru do publicznych przedszkoli  

i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Wolsztyn (ze zmianami), a dokony-

wany jest przez Gminną Komisję Rekrutacyjną powołaną Zarządzeniem Burmistrza Wolsztyna. Zgod-

nie z terminem określonym w uchwale – do 29 lutego 2012 r. rodzice dzieci 3, 4 i 5-letnich składali 

karty zgłoszeń do wybranych przez siebie placówek. 

Łącznie wpłynęło 591 takich zgłoszeń, natomiast w przypadku 615 dzieci rodzice zadeklarowali chęć 

kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym. Po wstępnej analizie złożonych doku-

mentów przez dyrektorów placówek, odbyły się trzy posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej, a na ostat-

nim z nich – w dniu 30 marca bieżącego roku – w obecności przewodniczących rad rodziców działających przy wolsztyńskich przedszkolach, dokonano ostatecznego ustalenia 

list dzieci przyjętych do przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013. 

Zgodnie z zapisami przytoczonej uchwały, w sytuacji równorzędnych zgłoszeń i braku dostatecznej ilości wolnych miejsc, listy dzieci przyjętych i listy rezerwowe ustala się  

w drodze losowania. Listy są dostępne w siedzibach wszystkich gminnych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

na ich stronach internetowych. Łącznie do przedszkoli i punktów przedszkolnych od nowego roku szkolnego uczęszczać będzie 783 dzieci, natomiast do oddziałów przed-

szkolnych realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w szkołach podstawowych 330 dzieci.  

Dobrą wiadomością jest to, że listy rezerwowe dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolach są zdecydowanie krótsze niż w roku ubiegłym. Niewątpliwie mają na to wpływ 

powstałe na terenie Wolsztyna niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne.  

Ponadto Gminna Komisja Rekrutacyjna informuje, że są jeszcze wolne miejsca w bezpłatnych 5-godzinnych oddziałach Przedszkola w Chorzeminie i Przedszkola w Kębłowie 

oraz w 5-godzinnych Punktach Przedszkolnych w Adamowie, Tłokach i Wroniawach. Miejscami wolnymi w płatnych oddziałach przedszkolnych 9,5-godzinnych dla dzieci  

odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, dysponuje Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie. Jednocześnie wolne miejsca w bezpłatnych oddziałach 

przedszkolnych 5-godzinnych – również dla dzieci odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – są dostępne w Szkołach Podstawowych nr 1, nr 3 i nr 5 

w Wolsztynie. 

Wyrównywanie szans uczniów 

W Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie odbyło się szkolenie z zakre-

su zachowania równości płci i równości szans w projektach współfinan-

sowanych z Unii Europejskiej. W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele 

prowadzący zajęcia w ramach projektu systemowego indywidualizacji 

procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawo-

wych pn. „Dobry początek kluczem do lepszej przyszłości”, współfi-

nansowanego z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Szkolenie przeprowadziła Pani Małgorzata Dębska  

z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania. Zajęcia 

w ramach tego projektu we wszystkich szkołach podstawowych pro-

wadzonych przez Gminę Wolsztyn rozpoczęły się z dniem 16 kwietnia 

2012 r. i będą trwały do końca tego roku. Projektem indywidualizacji 

procesu nauczania i wychowania objętych zostanie ok. 806 uczniów 

klas I-III szkół podstawowych, a zrealizowanych zostanie 2400 godzin 

zajęć wyrównujących szanse edukacyjne uczniów i rozwijających  

zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, w zależności od 

zdiagnozowanych w danej szkole potrzeb. Całkowita wartość projektu 

wynosi ok. 540 tys. Zł. 

Jeszcze w kwietniu Straż Miejska  wraz z pracownikiem technicznym Zakładu Gospodarki Miesz-

kaniowej przeprowadzi kontrolę wszystkich placów zabaw na terenie miasta i gminy Wolsztyn. 

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na stan techniczny urządzeń zabawowych. 

* 

Trwa realizacja następujących inwestycji:  

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Powodowie i w Stradyniu; 

- budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Karpicku; 

- budowa parkingu na działkach położonych w Wolsztynie przy ul. Komorowskiej. 

* 

Rozpoczęte zostało postępowanie przetargowe na „Budowę i modernizację obiektów sporto-

wo—rekreacyjnych”. W Błocku planowane jest ogrodzenie boiska oraz placu zabaw, w Goście-

szynie ogrodzenie boiska piłkarskiego i placu zabaw,  w Starej Dąbrowie doposażenie placu za-

baw. 

* 

Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na budowę drogi w Obrze—ul. Wąska i ul. Kręta. Przed-

miotem zamówienia będzie przebudowa drogi o długości ponad 800 m wraz z odcinkiem kanali-

zacji deszczowej. 

* 

W trakcie przygotowania jest przetarg na rozbudowę Przedszkola nr 5 w Wolsztynie, w tym o 

część żłobkową.  W ramach prac wykonana zostanie rozbiórka tarasu, wykonanie w pomieszcze-

niach piwnicznych na szatni, węzła sanitarnego oraz klatki schodowej. Natomiast istniejące obec-

nie pomieszczenia dostosowane dla potrzeb najmniejszych dzieci w wieku 1-3 lata. W ten sposób 

cały obiekt spełniać będzie warunki obowiązujących przepisów pożarowych i sanitarnych. 

* 

24 kwietnia br. mija termin składania  ofert na przetarg „Budowa infrastruktury turystyczno—

sportowej nad Jeziorem Krutla w Obrze. Prace obejmą wykonanie remontu pomostu, budynku 

zaplecza dla ratowników oraz postawienie nowych ławek i koszy. 


