
 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 
 

Przedszkole 
 

 Terminy naboru określa §1 Zarządzenia Nr VIII/2/2020 Wójta Gminy Tarnów z dnia 7 

stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów, a także kryteriów 

branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
 

1. W dniach od 27 lutego 2020 r. do 5 marca 2020 r. rodzice składają Deklaracje                       

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.  

2. Od 6 marca 2020 r. od godz. 8.00 do 27 marca 2020 r. do godz. 15.00 rodzice 

składają Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

kryteriów.  

3. Do 3 kwietnia 2020 r. trwają prace Komisji. 

4. 6 kwietnia 2020 r. do godz.12.00 podaje się do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

5. Od 6 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez 

rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.   

6. 15 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
 

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym 

 

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.  
 

1. Od 17 kwietnia 2020 r. od godz. 8.00 do 5 maja 2020 r. do godz.15.00 złożenie 

Wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z niezbędnymi 

dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę               

w postępowaniu rekrutacyjnym.  

2. Do 12 maja 2020 r. trwają prace komisji.  

3. 12 maja 2020 r. do godz.15.00 podaje się do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

4. Od 15 maja 2020 r. do 20 maja 2020 r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  

5. 21 maja 2020 r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 


