
Rekrutacja 

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego 
w Tuszowie Narodowym 

na rok szkolny 2018/2019 

 
Wójt Gminy Tuszów Narodowy informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez gminę Tuszów Narodowy w roku szkolnym 2018/2019, dokumentach niezbędnych 

do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie 

poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego natomiast dzieci w wieku 6 lat mają 

obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.  
Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej   

w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Tuszów Narodowy  a w 

przypadku większej liczby kandydatów  niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie 

postępowanie rekrutacyjne w drugim etapie, według następujących kryteriów : 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Wartość 

punktowa 

1. 
 

Dziecko obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 25 pkt. 

2. 
Dziecko 5–letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania 

przedszkolnego.   
10 pkt. 

3. 

 

Dziecko, którego  oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny 

opiekun) samotnie wychowujący dziecko: pozostają w stosunku pracy , 

wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie 

dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą. 

  6 pkt. 

4. 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu w wymiarze co najmniej 7 godzin dziennie. 

 

 

   4 pkt. 



5. 

 

 Uczęszczanie do tej samej placówki edukacyjnej rodzeństwa kandydata 

 

    2 pkt. 

6. 

 

Przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub publicznych inna 

forma wychowania przedszkolnego jest najbliższą placówką  względem miejsca 

zamieszkania lub  pracy rodziców (prawnych opiekunów). 

 

    1 pkt. 

   

 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do przedszkoli, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy 

 na rok szkolny 2018/2019 

  

L.p.  

Rodzaj czynności 

Termin 

w postepowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postepowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, 

oddziału przedszkolnego lub punktu 

przedszkolnego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postepowaniu rekrutacyjnym. 

 

od 15.03.2018 r. 

do 28.03.2018 r. 

w godzinach 

pracy placówki 

 

od 29.05.2018 r. 

do 05.06.2018 r. 

w godzinach 

pracy placówki 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola oddziału 

przedszkolnego lub innej formy wychowania 

przedszkolnego i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

Oświatowe.   

 

 

 

od 04.04.2018 r. 

do 09.04.2018 r. 

 

 

 

od 06.06.2018 r. 

do 12.06.2018 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

 

     11.04.2018 r. 

      godz. 12.00 

 

  19.06.2018 r. 

    godz. 12.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia dziecka do placówki w postaci 

pisemnego oświadczenia. 

od 18.04.2018 r. 

do 25.04.2018 r. 
od 20.06.2018 r. 

do 22.06.2018 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych do placówki. 

 

     26.04.2018 r. 

      godz. 12.00 

 

   25.06.2018 r. 

    godz. 12.00 
 

Druki wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego będą dostępne  

od 14 marca 2018r. w sekretariatach przedszkoli/szkół prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy. 

 


