
Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do 
oddziałów przedszkolnych w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II                          

w Janowcu Kościelnym  na rok szkolny 2021/2022 

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2021 roku Wasze 
dziecko rozpoczęło edukację w oddziale przedszkolnym prosimy o zapoznanie 
się  z zasadami tegorocznego naboru.                                                                

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu 
odbywa się na podstawie deklaracji Rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania 
dziecka do oddziału przedszkolnego. Wszystkich zainteresowanych dalszym 
pobytem dziecka w przedszkolu prosimy o czytelne wypełnienie deklaracji i jej 
złożenie w sekretariacie w terminie  od 08 luty 2021r. do 19 luty 2021 r.  

Brak złożenia deklaracji w ustalonym terminie będzie jednoznaczny                    
z rezygnacją z miejsca w placówce w roku szkolnym 2021/2022. 

Rodzice, którzy chcą  po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do oddziału 
przedszkolnego  proszeni są o złożenie odpowiedniego wniosku, ( wzór 
wniosku  dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły: 
www.janowiec.schoolpage.pl 

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022  odbywa się na 

zasadach, które zostały określone w art.154 ust.1 pkt. 1 w związku z art.29 ust.2 

pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe ( tj. Dz. U. z 2020r., 

poz.910 z późń. zm.)  oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Janowiec 

Kościelny z dnia 20.01.2021r.w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022, do oddziałów 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janowiec Kościelny.  

ZASADY OGÓLNE 

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci zobowiązane do odbycia 
rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego oraz dzieci 
mające prawo do wychowania przedszkolnego, zamieszkałe w obwodzie 
szkoły. 

2. Rodzice dzieci spoza obwodu będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka 

do oddziału przedszkolnego, gdy po zakończeniu rekrutacji                                      

w przedszkolach pozostaną wolne miejsca. 

3. O rekrutację do przedszkola mogą ubiegać się rodzice dzieci trzy-, cztero- 
pięcio- i sześcioletnie urodzone w latach (2015-2018) oraz dzieci, którym 
odroczono obowiązek szkolny.  

4. Wszystkie sześciolatki obejmuje obowiązek przedszkolny. 

 


