
 

[PL]  

INFORMACJA O REKRUTACJI dzieci  osób uciekających przed wojną w Ukrainie w 

ramach projektu Kraków Wspólnie - Przedszkola (dalej  projekt) 

 

Oferujemy darmowe miejsca w przedszkolu dzięki działaniu “Kraków Wspólnie - Dostęp 

do edukacji przedszkolnej dla dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie”. 

 

Miło nam poinformować, iż nasze przedszkole znalazło się w grupie wybranych placówek 

spełniających wszystkie warunki przyjęcia do przedmiotowego projektu. 

 

Oferujemy 12 miejsc dla dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie, na okres do dnia 

30.06.2023 r. Rekrutacja odbędzie się w oparciu o kryterium kolejności zgłoszeń, po 

spełnieniu warunku podstawowego tj. projekt dotyczy tylko dzieci osób uciekających przed 

wojną w Ukrainie. 

 

Dofinansowanie pokrywa: 760 zł czesne stała opłata + 240 zł wyżywienie    

 

Dopłata rodziców: wyżywienia (100 zł – 200 zł) 

 

Prowadzimy również listę rezerwową, w przypadku zwalniania się miejsc lub pozostania 

środków w projekcie, na którą zostanie zapisanych 24 dzieci, przy czym dopuszczamy 

zwiększenie tej liczby lub ogłoszenie ponownej rekrutacji, o ile zajdzie taka potrzeba.   

 

Zapraszamy rodziców do skorzystania ze wsparcia  #Kraków Wspólnie poprzez przesłanie 

zgłoszenia w formie: odpowiednio na adres ul. Batalionu Skała AK 2, 31-273 Kraków, pod nr 

telefonu 12 6335135 / 509482240 w dniach od poniedziałku – piątku, w godz. 7:30 – 15:00,  

w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. 

 

Na bieżąco będziemy informować o dzieciach, które zostały zakwalifikowane do projektu 

oraz zapisane na listę rezerwową. 

Również poinformujemy na naszej stronie ww. o wstrzymaniu naboru. 

 

W celu zapisu dziecka do przedszkola należy: wypełnić kartę zapisu, podpisać umowę. 

Przedszkole Niepubliczne Pod Skrzydłami 

ul. Batalionu Skała AK 2 , 31-273 Kraków  

tel. 12 633 51 35  

e- mail: sekretariat@podskrzydlami.pl   

www: podskrzydlami.pl 

 

mailto:sekretariat@podskrzydlami.pl


Projekt trwa do końca czerwca!  
 

Projekt Kraków Wspólnie jest organizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska we 

współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, finansowany ze środków 

Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF). 

 

Zapraszamy do wszystkich działań w ramach programu Kraków Wspólnie:  

https://ib-polska.pl/unicef/  

 

Pod tym adresem są wszystkie przedszkola, które biorą udział w projekcie:  

https://ib-polska.pl/unicef/miejsca-w-przedszkolach/  

 

Zapraszamy do skorzystania z programu, zaobserwowania profili Fundacji, innych 

przedszkoli i instytucji, które biorą udział w projekcie #Kraków Wspólnie!  

Razem możemy więcej!  
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