
    Zarządzenie Nr VII/ 7  /2018 

    Wójta  Gminy  Tarnów 

    z dnia  31 stycznia 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia  postępowaniu rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego  w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2018/2019 do 

publicznego przedszkola   dla którego Gmina Tarnów jest organem prowadzącym 

 

 

 Na podstawie art. 154,ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 roku- Prawo oświatowe  

(Dz.U. 2017, poz.59 ze zm.)  zarządzam , co następuje. 

 

      § 1 

Ustala się  terminy przeprowadzania czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego,  w tym terminy składania dokumentów na rok 2018/2019 do publicznego 

przedszkola  dla których Gmina Tarnów jest organem prowadzącym stanowiące załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

 

             § 2 

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i 

postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola na rok szkolny 2018/2019 oraz 

dokumenty niezbędne  do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą 

do  uzyskania za poszczególne kryteria poprzez zamieszczenie informacji o Uchwale  Nr 

XXVII/290/2017 Rady Gminy   z dnia 31 marca 2017 roku. 

 

      § 3 

 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Dyrektorowi  Centrum Obsługi szkół i Przedszkoli Gminy 

Tarnów. 

 

       

      § 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Załącznik  Nr 1do Zarządzenia 

         Nr  VII/7/2018 

         Wójta Gminy Tarnów z dnia 31 

         stycznia 2018 r. 

          

 

Terminy  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do public czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola 

publicznego  przedszkola dla którego Gmina Tarnów jest organem prowadzącym 

 

 

 

1 Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu  

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola 

od  8.marca 2018 r. od godz..8.00 

do 28 marca 2018 do godz.15.00 

od 24 kwietnia 2018r.od 

godz.8.00 do 7 maja 2018 do 

godz.15.00 

2 Weryfikacja wniosków o 

przyjęcie do przedszkola i 

dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków branych 

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym z uwzględnieniem  

art.150,ust.7 ustawy z dnia 14 

grudnia  2016 Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017r. Poz.59) 

do 6 kwietnia 2018 r. do  14 maja  2018 r. 

3 Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną  listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

 9 kwietnia 2018 do  

godz 12.00 

15 maja 2018 r. do 

godz.15.00 

4. Potwierdzenie przez rodziców 

woli przyjęcia 

od 9 kwietnia 2018 r.  

do 16 kwietnia 2018 r. do 

godz.15.00 

Od 16 maja 2018 r.  

do 21 maja 2018 r. do godz. 

15.00 

5. Podanie do publicznej 

wiadomości przez Komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

17 kwietnia 2018 r. do godz. 

15.00 

22 maja 2018 r. do godz. 

15.00 

 

 

 


