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Sprawd? kiedy rusza elektroniczna rekrutacja do miejskich
przedszkoli i szkó? publicznych
Zapewniaj? profesjonaln? opiek? oraz wszechstronny rozwój dziecka
Sprawd? kiedy rusza elektroniczna rekrutacja do miejskich przedszkoli i szkó? publicznych.

28 lutego startuje rekrutacja do jaworskich szkó? podstawowych, za? 1 marca rozpoczn? si?
zapisy do przedszkoli publicznych i oddzia?u przedszkolnego przy szkole podstawowej na
rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja odbywa? si? b?dzie poprzez elektroniczny system
naboru.

Do klasy pierwszej publicznej szko?y podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje si? dzieci i
m?odzie? zamieszka?e w tym obwodzie na podstawie zg?oszenia rodziców i prawnych opiekunów.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szko?y podstawowej mog? by? przyj?ci do klasy
I po przeprowadzeniu post?powania rekrutacyjnego, je?eli dana publiczna szko?a podstawowa po
przyj?ciu uczniów zamieszka?ych w obwodzie tej szko?y nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Warunkiem udzia?u w rekrutacji jest z?o?enie wniosku o przyj?cie do publicznej o?mioletniej
szko?y podstawowej.
Aplikacja rekrutacyjna zostanie uruchomiona 28 lutego o godz. 8:00 i potrwa do 14 marca do
godz. 15:00.
Post?powanie uzupe?niaj?ce na wolne miejsca w szkole podstawowej prowadzone b?dzie od 9
maja do 13 maja 2022 r.

Do rekrutacji na wolne miejsca przedszkolne przyst?puj? dzieci urodzone w latach 2016 – 2019
oraz dzieci posiadaj?ce odroczenie obowi?zku szkolnego, maj?ce miejsce zamieszkania na terenie
Jawora.
Dzieci maj?ce miejsce zamieszkania poza Jaworem b?d? przyjmowane na wolne miejsca tylko w
przypadku zaspokojenia potrzeb mieszka?ców Jawora.
Nabór wniosków o przyj?cie do wybranego publicznego przedszkola wraz z dokumentami
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potwierdzaj?cymi spe?nianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwag?
w post?powaniu rekrutacyjnym (wybór maksymalnie trzech przedszkoli) trwa? b?dzie
od 1 marca godz. 8:00 do 11 marca do godz. 15:00.
Rekrutacja uzupe?niaj?ca, w przypadku pozostania wolnych miejsc w przedszkolach, prowadzona
b?dzie od 9 maja do 20 maja 2022 r.
Pomocy przy rekrutacji udziel? placówki o?wiatowe i Wydzia? O?wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
UM w Jaworze.
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