TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA
DOKUMENTÓW DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rodzaj czynności

Termin

Termin
postępowania
uzupełniającego

Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania
przedszkolnego przez rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkola, innej formy
wychowania przedszkolnego, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej

od 01.03 do 08.03
do godz. 15.00

Składanie wniosków wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

od 09.03. do 22.03
do godz. 15.00

od 14.05 do 18.05
do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 26.03
w godzinach pracy
przedszkola/szkoły

do 23.05
w godzinach pracy
przedszkola/szkoły

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

29.03
do godz. 15.00

25.05
do godz. 15.00

od 30.03 do 05.04
do godz. 15.00

od 28.05 do 30.05
do godz. 15.00

09.04
do godz. 15.00

4.06
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

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

1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, niż liczba wolnych
miejsc w oddziałach przedszkolnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata (20 pkt);
2) niepełnosprawność kandydata (20 pkt);
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (20 pkt);
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (20 pkt);
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (20 pkt);
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (20 pkt);
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą (20 pkt).

2. Kryteria dodatkowe:
Lp.
Kryteria dodatkowe
Dziecko mające ustawowe prawo w danym roku
1
rekrutacyjnym wychowania przedszkolnego
Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów
pracujących zawodowo, prowadzących gospodarstwo rolne
2
lub pozarolniczą działalność gospodarczą uczących się
w trybie dziennym – oświadczenie rodziców o
zatrudnieniu, działalności gospodarczej lub nauce
Dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację
3
przedszkolną w oddziale przedszkolnym, oświadczenie
rodzica(ów)
W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali
taką samą liczbę punktów od liczby miejsc, komisja
4
rekrutacyjna dokonuje kalifikacji kandydatów biorąc pod
uwagę najstarszych kandydatów

Liczba punktów
30

20

10

1

