REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLYCH
W SZKOŁACH I SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ
TARNOWO PODGÓRNE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

I. REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
1. W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące w Gminie Tarnowo Podgórne, które w roku szkolnym 2017/2018 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub chcą zmienić przedszkole.
2. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat będą przyjmowane do przedszkoli publicznych w procesie rekrutacji na podstawie wniosku.
3. Prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego od 1 września 2018 r. mają dzieci zamieszkałe w Gminie Tarnowo
Podgórne w wieku 3 lat (ur. w 2015 r.), 4 lat (ur. w 2014 r.), 5 lat (ur. w 2013 r.), natomiast dzieci 6-letnie (ur. w 2012 r.)
zostają przyjęte do przedszkola w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
4. Dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowo Podgórne będą spełniały obowiązek w oddziale
przedszkolnym szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko. Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym należy złożyć w szkole obwodowej, w której zorganizowany jest oddział (uwaga – wyjątek: dzieci
z obwodu Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie realizują obowiązek przedszkolny w Przedszkolu
„Mali Odkrywcy” w Baranowie).
Terminy rekrutacje do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Pkt

Termin

Określenie czynności

1.

od 5 do 9 lutego

Pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania
dziecka do danego przedszkola,

Termin postępowania
uzupełniającego

2.

od 19 lutego do 5 marca

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

3.

od 7 do 9 marca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21 do 23 maja

4.

26 marca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6 czerwca

5.

od 27 marca
do 6 kwietnia

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do
przedszkola w formie oświadczenia

od 7 do 11 czerwca

6.

11 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 czerwca

od 14 do 18 maja

5. Nabór do przedszkoli odbywa się elektronicznie poprzez portal internetowy „NABÓR”. Dokumenty do pobrania oraz instrukcja obsługi programu zostaną uruchomione w chwili rozpoczęcia naborów do przedszkoli. Wypełnione i podpisane
doku- menty należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.
6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Tarnowo Podgórne mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu.

II. REKRUTACJA DO SZKÓŁ do klas pierwszych dla dzieci spoza obwodu
DZIECI 7-letnie (rok urodzenia w 2011)
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) decyzję w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dokumentem uprawniającym dziecko do kontynuacji wychowania przedszkolnego jest decyzja odraczająca
obowiązek szkolny wydana przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym
może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziec- ko kończy 9 lat.
Terminy rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych
Określenie czynności

Termin postępowania uzupełniającego

Pkt

Termin rekrutacji

1.

od 5 do 13 marca

Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 do 23 maja

2.

od 14 do 19 marca

Weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 149 ust.7 ustawy

od 24 do 29 maja

3.

do 5 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13 czerwca

4.

od 9 do 13 kwietnia

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 14 do 19 czerwca

5.

16 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

21 czerwca

Uwaga: dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia w terminach rekrutacji.

Bogusława Świerkiel
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Oświaty i Zarządzania Kadrami w Tarnowie Podgórnym

