
PRZEDSZKTIII 5AfulfJflZAM\IJE |.lR 11

21-500 Biala PodIaska, uI sidorska 20

tel. 0B.r 141 57 35

Lista kandydatow zakwalifikowanych i

n iezakwal ifikowanych w postgpowan i u
rekrutacyjnym

Jednostka: Przedszkole Samorzqdowe nr 11

Najnizsza liczba punktow uprawniajqca do przyjgcia: 525,00

WAZNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatow zakwalifikowanych sq zobowiqzani do potwierdzenia woli uczqszczania do
jednostki w terminie do 2020-04-15 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest
rownoznaczny z rezygnaqqz miejsca w jednostce.
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