
Zał. nr 1 do Statutu Przedszkola Niepublicznego w Baligrodzie

ZASADY REKRUTACJI
do PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO w Baligrodzie

na rok szkolny 2018/2019

1. Przyjmuje się zasadę pierwszeństwa zapisu dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne 
w placówce po wypełnieniu i terminowym dostarczeniu do Dyrekcji Przedszkola „Deklaracji 
kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym w Baligrodzie” 
(formularz do pobrania w Przedszkolu lub ze strony internetowej: www.parafia-tarnawa.pl).

2. W drugiej kolejności przyjmowane będą pozostałe dzieci, których rodzice zobowiązani są do 
wypełnienia i terminowego dostarczenia „Karty zapisu dziecka do Przedszkola Niepublicznego 
w Baligrodzie” (formularz do pobrania w Przedszkolu lub ze strony internetowej: www.parafia- 
tarnawa.pl).

3. Do Przedszkola przyjmowane są w dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.

4. W pierwszym etapie dodatkowej rekrutacji biorą udział dzieci, które na stałe zameldowane są na 
terenie Gminy Baligród.

5 . W pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane są dzieci 5-cio letnie a następnie:

• dzieci, które uczęszczały do przedszkola dotychczas,

• rodzeństwo dzieci już uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym,

• dzieci których pobyt w Przedszkolu przekracza 5-godzin dziennie,

• dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Baligród,

• dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

• dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej 

egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

• dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

• dzieci ze wskazaniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

• dzieci obojga rodziców pracujących,

• dzieci obcokrajowców na podobnych zasadach jak wszystkie inne,

6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem 
przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

7. Dzieci w wieku 6 lat realizują w Przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

8. Listę dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola ogłaszane są na tablicach informacyjnych 
w Przedszkolu oraz na stronie internetowej www.parafia-tarnawa.

9. Decyduje o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje Dyrektor Przedszkola.

10. Przedszkole w miarę wolnych miejsc przyjmuje pozostałe dzieci wg kolejności zgłoszeń w terminach
późniejszych także w trakcie roku szkolnego.
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ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU GMINY

1. Dzieci, które nie są zameldowane na terenie Gminy Baligród, mogą być przyjęte do Przedszkola 
przy spełnieniu poniższych warunków:

- po zakończonej pierwszego etapu rekrutacji z terenu Gminy Baligród,

- w przypadku wolnych miejsc w Przedszkolu,

- po podpisaniu stosowanego porozumienia przez Gminę Baligród z właściwą z gminą ze 

względu na miejsce zameldowania dziecka kandydata do Przedszkola Niepublicznego 

w Baligrodzie.

WAŻNE TERMINY

- od 20 lutego do 31 marca 2018 r. -  termin na wypełnienie i dostarczenie do Przedszkola: „Deklaracji 
kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym w Baligrodzie” przez 
rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w bieżącym roku szkolnym,

- od 01 marca do 30 kwietnia 2018 r. - termin na wypełnienie i dostarczenie do Przedszkola: „Karty 
zapisu dziecka do Przedszkola Niepublicznego w Baligrodzie” przez rodziców „nowych dzieci”,

- do 15 maja 2018 r. - ogłoszone zostaną wyniki I etapu rekrutacji do Przedszkola poprzez 
wywieszenie listy dzieci przyjętych do Przedszkola na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu oraz na stronie 
internetowej www.parafia-tarnawa.pl

- po 15 maja 2013 r. -  rozpocznie się II etap rekrutacji - przyjmowane będą do Przedszkola dzieci 
spoza terenu Gminy Baligród, przy spełnieniu powyższych zasad rekrutacji.

KONTAKT

TEL. : Przedszkole Baligród: 664 727 869 - Z-ca dyrektora mgr Agnieszka 
Zięba lub 692 695 648 Dyrektor mgr inż. Janusz Krajnik,

e-mail: januszkrajnik@op.pl

http://www.parafia-tarnawa.pl
mailto:januszkrajnik@op.pl


Zał. nr 1 do Statutu Przedszkola Niepublicznego w Tarnawie Dolnej

ZASADY REKRUTACJI
do PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO w Tarnawie Dolnej

FILIA w ZAGÓRZU
na rok szkolny 2018/2019

1. P rzyjm uje się zasadę p ierw szeństw a zapisu dzieci kontynuu jących w ychow an ie  przedszko lne 
w  placówce lub będące pod op ieką  ż łobkow ą w  naszych placówkach, po w ype łn ien iu  i term inow ym  
dostarczeniu  do Dyrekcji P rzedszkola „Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego 
w Przedszkolu Niepublicznym w Tarnawie Dolnej Filia w Zagórzu” (fo rm ularz do pobrania w  
Przedszkolu .̂

2. W  drugie j ko le jnośc i(Rekrutac/a uzupełniająca) p rzyjm ow ane będą z uw zg lędn ieniem  Kryteriów 
rekrutacji pozosta łe  dzieci, których rodzice w ype łn ią  i te rm inow o dosta rczą  do Dyrekcji P rzedszkola 
„Kartę zapisu dziecka do Przedszkola Niepublicznego w Tarnawie Dolnej Filia w Zagórzu” w raz 
z za łączn ikam i w yszczegó ln ionym i w  Kryteriach rekrutacji (wszystkie  fo rm u la rze  do pobrania w  
Przedszkolu .̂

3. Do P rzedszkola przyjm ow ane są w  dzieci w  w ieku od 3 do 6 lat. W  szczegó ln ie  uzasadnionych 
przypadkach D yrekto r P rzedszkola m oże przyjąć dziecko, które ukończyło  2,5 roku życia.

4. W  pierwszym  etap ie  Rekrutacji uzupełniającej biorą udzia ł dzieci, które na sta łe  są zam eldow ane na 
teren ie  G m iny Zagórz, a w  drugim  etap ie Rekrutacji uzupełniającej pozosta łe  dzieci.

5. W  obu etapach Rekrutacji uzupełniającej w  przypadku w iększej ilości chętnych niż przew idyw ana
liczba m ie jsc w  P rzedszko lu  rekru tacja  odbyw ać się będzie zgodn ie  z zapisam i zam ieszczonym i 
w  Kryteriach rekrutacji.

6 . W  przypadku m nie jsze j lub takie j sam ej ilości chętnych ja k  liczba m ie jsc w  P rzedszkolu dzieci
przyjm ow ane będą do P rzedszkola po spełn ien iu  w ym ogu form a lnego tj. w ype łn ien iu  w /w  „Karty 
zapisu dziecka do Przedszkola Niepublicznego w Tarnawie Dolnej Filia w Zagórzu”.

7. W  przypadku dzieci posiada jących orzeczen ie  o potrzebie kszta łcen ia  specja lnego, w ychow aniem  
przedszko lnym  m oże być ob ję te  dziecko w  w ieku powyżej 6 lat, nie d łużej jednak  niż do końca roku 
szko lnego w  roku ka lendarzow ym , w  którym  dziecko kończy 10 lat.

8. Dzieci w  w ieku 6 lat rea lizu ją  w  P rzedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

9. Lista dzieci zakw alifikow anych do P rzedszko la  w yw ieszona będzie na tab licach inform acyjnych 
w  P rzedszkolu po zakończeniu  czynności rekru tacyjnych do 30 m aja 2018r.

10. Decyzję  o przyjęciu dz iecka do Przedszkola pode jm uje  D yrektor P rzedszkola lub w  przypadku
w iększe j ilości chętnych niż liczba m ie jsc w  P rzedszkolu pow ołana prze D yrektora Komisja 
rekrutacyjna.

11. W  przypadku wolnych m ie jsc w  Przedszkolu przew iduje  się przyjęcia  także w  term inach  późnie jszych
w  trakcie  roku szko lnego wg ko le jności zgłoszeń.
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ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU GMINY

Dzieci, które nie są zameldowane na terenie Gminy Zagórz, mogą być przyjęte do Przedszkola 
przy spełnieniu poniższych warunków:

- po zakończonej pierwszego etapu rekrutacji dzieci z terenu Gminy Zagórz,

- w przypadku wolnych miejsc w Przedszkolu,

- po podpisaniu stosowanego porozumienia przez Gminę Zagórz z właściwą z gminą ze 

względu na miejsce zameldowania dziecka kandydata do Przedszkola Niepublicznego 

w Tarnawie Dolnej.

WAŻNE TERMINY

- od 20 lutego do 31 marca 2018 r. -  termin na wypełnienie i dostarczenie do Przedszkola: „Deklaracji 
kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym w Tarnawie Dolnej Filia 
w Zagórzu” przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w bieżącym roku szkolnym,

- od 01 marca do 15 kwietnia 2018 r. - termin na wypełnienie i dostarczenie do Przedszkola: „Karty 
zapisu dziecka do Przedszkola Niepublicznego w Tarnawie Dolnej Filia w Zagórzu” przez rodziców 
„nowych dzieci”

- 15 kwietnia 2018 r. - podjęcie decyzji o potrzebie dostarczenia przez rodziców „nowych dzieci” 
załączników wyszczególnionych w Kryteriach rekrutacji,

- od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. - termin na wypełnienie i dostarczenie do Przedszkola 
załączników wyszczególnionych w Kryteriach rekrutacji (formularze do pobrania w Przedszkolu^ przez 
rodziców „nowych dzieci”,

- do 15 maja 2018 r. - ogłoszone zostaną wyniki I etapu rekrutacji do Przedszkola poprzez 
wywieszenie listy dzieci przyjętych do Przedszkola na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu oraz na stronie 
internetowej www.parafia-tamawa.pl

- po 15 maja 2013 r. -  rozpocznie się II etap rekrutacji -  w przypadku wolnych miejsc przyjmowane 
będą do Przedszkola dzieci spoza terenu Gminy Zagórz, przy spełnieniu powyższych zasad rekrutacji.

KONTAKT

TEL. : Przedszkole w Tarnawie Dolnej: 602 292 578 - Z-ca dyrektora 
mgr Bogusława Giba lub 692 695 648 Dyrektor mgr inż. Janusz Krajnik,

e-mail: januszkrajnik@op.pl
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Zał. nr 1 do Statutu Przedszkola Niepublicznego w Tarnawie Dolnej

ZASADY REKRUTACJI
do PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO w Tarnawie Dolnej

na rok szkolny 2018/2019

1. P rzyjm uje się zasadę p ierw szeństw a zapisu dzieci kontynuu jących w ychow an ie  przedszko lne 
w  placówce lub będące pod op ieką  ż łobkow ą w  naszych placówkach, po w ype łn ien iu  i term inow ym  
dostarczeniu  do Dyrekcji P rzedszkola „Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego 
w Przedszkolu Niepublicznym w Tarnawie Dolnej” (fo rm ularz do pobrania w  P rzedszkolu .̂

2. W  drugie j ko le jnośc i(Rekrutac/a uzupełniająca) p rzyjm ow ane będą z uw zg lędn ieniem  Kryteriów 
rekrutacji pozosta łe  dzieci, których rodzice w ype łn ią  i te rm inow o dosta rczą  do Dyrekcji P rzedszkola 
„Kartę zapisu dziecka do Przedszkola Niepublicznego w Tarnawie Dolnej” w raz z za łącznikam i 
w yszczegó ln ionym i w  Kryteriach rekrutacji (w szystkie  fo rm u la rze  do pobrania w  Przedszkolu .̂

3. Do P rzedszkola przyjm ow ane są w  dzieci w  w ieku od 3 do 6 lat. W  szczegó ln ie  uzasadnionych 
przypadkach D yrekto r P rzedszkola m oże przyjąć dziecko, które ukończyło  2,5 roku życia.

4. W  pierwszym  etap ie  Rekrutacji uzupełniającej biorą udzia ł dzieci, które na sta łe  są zam eldow ane na 
teren ie  G m iny Zagórz, a w  drugim  etap ie Rekrutacji uzupełniającej pozosta łe  dzieci.

5. W  obu etapach Rekrutacji uzupełniającej w  przypadku w iększej ilości chętnych niż przew idyw ana
liczba m ie jsc w  P rzedszko lu  rekru tacja  odbyw ać się będzie zgodn ie  z zapisam i zam ieszczonym i 
w  Kryteriach rekrutacji.

6 . W  przypadku m nie jsze j lub takie j sam ej ilości chętnych ja k  liczba m ie jsc w  P rzedszkolu dzieci
przyjm ow ane będą do P rzedszkola po spełn ien iu  w ym ogu form a lnego tj. w ype łn ien iu  w /w  „Karty 
zapisu dziecka do Przedszkola Niepublicznego w Tarnawie Dolnej”.

7. W  przypadku dzieci posiada jących orzeczen ie  o potrzebie kszta łcen ia  specja lnego, w ychow aniem  
przedszko lnym  m oże być ob ję te  dziecko w  w ieku powyżej 6 lat, nie d łużej jednak  niż do końca roku 
szko lnego w  roku ka lendarzow ym , w  którym  dziecko kończy 10 lat.

8. Dzieci w  w ieku 6 lat rea lizu ją  w  P rzedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

9. Lista dzieci zakw alifikow anych do P rzedszko la  w yw ieszona będzie na tab licach inform acyjnych 
w  P rzedszkolu po zakończeniu  czynności rekru tacyjnych do 30 m aja 2018r.

10. Decyzję  o przyjęciu dz iecka do Przedszkola pode jm uje  D yrektor P rzedszkola lub w  przypadku
w iększe j ilości chętnych niż liczba m ie jsc w  P rzedszkolu pow ołana prze D yrektora Komisja 
rekrutacyjna.

11. W  przypadku wolnych m ie jsc w  Przedszkolu przew iduje  się przyjęcia  także w  term inach  późnie jszych
w  trakcie  roku szko lnego wg ko le jności zgłoszeń.
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ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU GMINY

Dzieci, które nie są zameldowane na terenie Gminy Zagórz, mogą być przyjęte do Przedszkola 
przy spełnieniu poniższych warunków:

- po zakończonej pierwszego etapu rekrutacji dzieci z terenu Gminy Zagórz,

- w przypadku wolnych miejsc w Przedszkolu,

- po podpisaniu stosowanego porozumienia przez Gminę Zagórz z właściwą z gminą ze 

względu na miejsce zameldowania dziecka kandydata do Przedszkola Niepublicznego 

w Tarnawie Dolnej.

WAŻNE TERMINY

- od 20 lutego do 31 marca 2018 r. -  termin na wypełnienie i dostarczenie do Przedszkola: „Deklaracji 
kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym w Tarnawie Dolnej” przez 
rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w bieżącym roku szkolnym,

- od 01 marca do 15 kwietnia 2018 r. - termin na wypełnienie i dostarczenie do Przedszkola: „Karty 
zapisu dziecka do Przedszkola Niepublicznego w Tarnawie Dolnej” przez rodziców „nowych dzieci”

- 15 kwietnia 2018 r. - podjęcie decyzji o potrzebie dostarczenia przez rodziców „nowych dzieci” 
załączników wyszczególnionych w Kryteriach rekrutacji,

- od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. - termin na wypełnienie i dostarczenie do Przedszkola 
załączników wyszczególnionych w Kryteriach rekrutacji (formularze do pobrania w Przedszkolu^ przez 
rodziców „nowych dzieci”,

- do 15 maja 2018 r. - ogłoszone zostaną wyniki I etapu rekrutacji do Przedszkola poprzez 
wywieszenie listy dzieci przyjętych do Przedszkola na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu oraz na stronie 
internetowej www.parafia-tarnawa.pl

- po 15 maja 2013 r. -  rozpocznie się II etap rekrutacji -  w przypadku wolnych miejsc przyjmowane 
będą do Przedszkola dzieci spoza terenu Gminy Zagórz, przy spełnieniu powyższych zasad rekrutacji.

KONTAKT

TEL. : Przedszkole w Tarnawie Dolnej: 609 899 429 - Z-ca dyrektora mgr Anna 
Chmura lub 692 695 648 Dyrektor mgr inż. Janusz Krajnik,

e-mail: januszkrajnik@op.pl
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