Zapisy dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny
2015/2016.
Dzieci kontynuujący edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu (oddziale
przedszkolnym w szkole) nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice do 27 lutego 2015 r.
składają jedynie deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego
przedszkola (oddziału przedszkolnego).
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2010 r.) obowiązane
przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci czteroletnie (urodzone w 2011 r.) mają prawo
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
wychowania przedszkolnego.

są odbyć roczne przygotowanie
w szkole podstawowej lub innej
do wychowania przedszkolnego
podstawowej lub innej formie

Rekrutacja dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzona będzie od 2 do 31 marca 2015 r. W postępowaniu
rekrutacyjnym organizowanym przez prowadzone przez miasto Jaworzno przedszkola
i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi biorą udział, zamieszkałe
w Jaworznie:
– dzieci 3, 4 i 5-letnie (urodzone w latach 2012- 2010),
– dzieci 6-letnie (urodzone w 2009 roku) odroczone od obowiązku szkolnego.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsce w przedszkolu (oddziale
przedszkolnym) prowadzi się na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
Rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka
do maksymalnie trzech przedszkoli.
Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci urodzonych w 2013 r. mogą ubiegać się o przyjęcie
do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, w postępowaniu
uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego,
jeżeli przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnymi miejscami.
Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zamieszkałych poza Jaworznem mogą ubiegać się
o przyjęcie dziecka do przedszkola (oddziału przedszkolnego) dopiero w postępowaniu
uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnymi miejscami.
Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale
integracyjnym (specjalnym) nie uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym. O jego
przejęciu decyduje dyrektora przedszkola, w porozumieniu o organem prowadzącym
(dotyczy Przedszkola Miejskiego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Przedszkola
Miejskiego nr 24 z Oddziałami Specjalnymi).
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych, kryteria rekrutacyjne oraz wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
dostępne są w każdym przedszkolu, szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
oraz na stronach internetowych tych placówek oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
Dokument do pobrania:
1) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
2) Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
3) Kryteria ustawowe i gminne

