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REKRUTACJA DO JAWORSKICH PRZEDSZKOLI

Rusza rekrutacja do jaworskich publicznych przedszkoli na rok 2020/2021. Podobnie jak w
ubieg?ym roku rekrutacja do trzech publicznych przedszkoli i oddzia?u przedszkolnego przy
szkole podstawowej odbywa? si? b?dzie poprzez elektroniczny system rekrutacji.

Aplikacja rekrutacyjna zostanie uruchomiona w dniu 02 marca 2020 roku o godz. 8.00,
wy??czona zostanie w dniu 13 marca o godz.15.00.

1.Do rekrutacji na wolne miejsca przedszkolne przyst?puj? dzieci urodzone w latach 2014 – 2017
oraz odroczone, maj?ce miejsce zamieszkania na terenie Jawora.
2. Dzieci maj?ce miejsce zamieszkania poza Jaworem b?d? przyjmowane na wolne miejsca tylko
w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszka?ców Jawora.
3. Rodzice musz? wype?ni? wniosek dost?pny w internecie na stronie :
www.jawor.przedszkola.vnabor.pl, nast?pnie nale?y go wydrukowa?, podpisa? i z?o?y?
odpowiednio w przedszkolu pierwszego wyboru.
4. Kandydaci bior?cy udzia? w post?powaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, przyjmowani s? w
oparciu o liczb? uzyskanych punktów w zale?no?ci od spe?nianych kryteriów.
Kolejno?? zg?osze? nie ma ?adnego wp?ywu na przyj?cie kandydata do przedszkola.
5. Dyrektor placówki dokonuje przydzia?u dzieci do oddzia?ów po zako?czeniu post?powania
rekrutacyjnego. Organizacja oddzia?ów (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzale?niona jest
od liczby i wieku dzieci kontynuuj?cych wychowanie przedszkolne oraz nowo przyj?tych w procesie
rekrutacji.
6. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola nast?pi do
dnia 24 marca 2020r. Potwierdzenie przez rodziców woli ucz?szczania kandydata do przedszkola
poprzez z?o?enie pisemnego o?wiadczenia zaplanowano od 25 do 31 marca 2020 r. Ostateczna
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lista kandydatów przyj?tych i nieprzyj?tych do przedszkola zostanie opublikowana do dnia 03
kwietnia 2020 r.
7. Szczegó?owe zasady, kryteria i terminarz rekrutacji dost?pne s? na stronie naboru:
www.jawor.przedszkola.vnabor.pl . Pomoc przy rekrutacji udzielaj? przedszkola i Wydzia?
O?wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia UM w Jaworze.
8. Adresy stron internetowych przedszkoli:
Przedszkole Publiczne nr 2 - http://www.krasnoludek.net.pl/
Przedszkole Publiczne nr 4 - http://pp4jawor.pl/
Przedszkole Publiczne nr 8 - http://kubuspuchatek8.pl/
Oddzia? przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 4 - http://www.sp4jawor.pl/
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