
 

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH                    

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA                               

W ŻARNOWCU 
 

na rok szkolny 2020/2021 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996 ze zm.), Przepisy Wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 
 
 

I. RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH OBECNIE DO PUNKTU 

PRZEDSZKOLNEGO W ŻARNOWCU. 

 
1. Rodzice, których dzieci uczęszczają obecnie do Punktu Przedszkolnego w Żarnowcu – nie 

podlegają procedurze rekrutacyjnej, pod warunkiem, że złożyli w terminie do dnia 28 

lutego 2020 roku , do godz. 15:00, do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Żarnowcu deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez 

dziecko, w jednym z dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej                         

w Żarnowcu , w roku szkolnym 2020/2021. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły 

2. Rodzice, którzy nie złożyli we wskazanym wyżej terminie deklaracji                      

o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym 

w Żarnowcu, podlegają procedurze naboru według zasad rekrutacji przedstawione 

poniżej (dla rodziców dzieci ubiegających się po raz pierwszy o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego). 

 
II. RODZICE DZIECI UBIEGAJACYCH SIĘ PO RAZ PIERWSZY O PRZYJECIE 

DZIECKA DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ            

IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU. 
 

 

1. Rodzice, którzy zamierzają ubiegać się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka  

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Żarnowcu, w roku szkolnym 

2020/2021 zobowiązani są złożyć, w terminie od 02 marca 2020 roku do 20 marca 

2020 roku, do 15:00, wniosek wraz z załącznikami skierowany do dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu. Wnioski należy składać                          

w sekretariacie szkoły. 

2. Szczegółowe procedury rekrutacyjne określone są w e  w s k a z a n e j   powyżej  

ustawie oraz w Zarządzeniu Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia                      

29. 01.2020 roku. 
 

Do pobrania: 
 
1. Deklaracja   kontynuacji   wychowania   przedszkolnego   w   oddziale   przedszkolnym             

w Szkole Podstawowej w Żarnowcu. 

2.Wniosek  o  przyjęcie  dziecka  do  oddziału  przedszkolnego  w  Szkole  Podstawowej im. 

J. Korczaka w Żarnowcu. 
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