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Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 31
stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych
szkół podstawowych oraz przedszkoli, punktu przedszkolnego i
oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz podajemy
informacje dotyczące rodzaju czynności i terminów
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