
Rekrutacja do przedszkola 

 
W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja 

do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 

będzie prowadzona z wykorzystaniem aplikacji internetowej  

„Nabór” firmy Vulcan. 

 

  

   

  

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej należy w terminie rekrutacji, tj. od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r. dostarczyć do 

placówki pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz załącznikami. 

Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony aplikacji 

„Nabór”. Szczegóły dotyczące korzystania z tej aplikacji zostaną podane do publicznej 

wiadomości niezwłocznie po jej uruchomieniu. 

Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 

z późn.zm.) wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania 

przedszkolnego, zaś dzieci 3, 4 i 5-letnie mają prawo do korzystania z wychowania 

przedszkolnego. 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 
2019/2020 do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską 
Świdnik. 
  

Rodzaj czynności Postępowanie 
rekrutacyjne 

Postępowanie 
uzupełniające 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola , 
innej formy wychowania przedszkolnego,  

od 1.03.2019  
do 15.03.2019 r. 

od 10.06.2019  
do 14.06.2019r. 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swidnik/News


oddziału przedszkolnego wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do danej jednostki 
wychowania przedszkolnego przedszkola  
i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

od 18.03.2019  
do  5.04.2019 r. 

od 17.06.2019  
do 28.06.2019r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych  

08.04.2019 r. 1.07.2019r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

od 08.04.2019 r.  
do  12.04.2019 r 

od 1.07.2019  
do 3.07.2019 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

18.04.2019r. 5.07.2019r. 

 


