Rekrutacja do Przedszkola Tutorland w
Jabłonnie
Dyrektor Przedszkola w Jabłonnie informuje, że od dnia 7 marca 2022 do
dnia 18 marca 2022 r. trwa rekrutacja do placówek wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Jabłonna- rok szkolny 2022/2023. Nasza placówka funkcjonuje
identycznie jak Przedszkole Gminne, dlatego rekrutacja przebiega w tym
samym terminie.
Jeśli chcą Państwo dostać się do naszego przedszkola w pierwszej kolejności, trzeba wpisać Przedszkole
Tutorland na PIERWSZYM miejscu. W przypadku złożenia wniosku do innych przedszkoli (maksymalnie trzy z
uwzględnieniem danego przedszkola należy podać, do których złożono wnioski w kolejności od najbardziej do
najmniej preferowanego. We wszystkich złożonych wnioskach kolejność musi być taka sama. Wnioski należy
złożyć w każdym z wybranych przedszkoli. Poniżej procedura składania wniosku do Przedszkola Tutorland.
Rejestracja kandydatów do Przedszkola Tutorland odbywa się :
1. poprzez osobiste złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów w wyszczególnionych dniach oraz godzinach pracy komisji rekrutacyjnej (
harmonogram poniżej);
2. Wnioski złożone w ten sposób zostaną zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną i rodzic/ opiekun
prawny w terminie do 3 dni od daty złożenia zostanie telefonicznie poinformowany o kompletności
wniosku, bądź poproszony o uzupełnienie dokumentacji. Rodzic/ opiekun prawny ma 3 dni od otrzymania
telefonu na uzupełnienie. Po tym terminie komisja nie ma obowiązku przyjęcia dokumentów
uzupełniających.
3. poprzez elektroniczne przesłanie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów w scalonym pliku PDF na adres mailowy tutorlnad@op.pl . Komisja rekrutacyjna w
terminie do 3 dni od przesłania wniosku poinformuje mailowo o kompletności wniosku, bądź poprosi o
uzupełnienie dokumentacji. Rodzic/ opiekun prawny ma 3 dni od otrzymania maila na uzupełnienie. Po tym
terminie komisja nie ma obowiązku przyjęcia dokumentów uzupełniających. Z zastrzeżeniem, że wnioski
przesłane ostatniego dnia tj. 18.03.2022 r. nie mogą być uzupełniane po godzinie 16:00.
18 marca o godzinie 16:00 zamykamy możliwość składania, przesyłania oraz uzupełniania wniosków. Wszelkie
dokumenty złożone po godzinie 16:00 nie będą rozpatrywane.
Proszę o zapoznanie się z powyższymi sposobami składania wniosku i wybranie najodpowiedniejszego dla Państwa.
Harmonogram
osobistego składania wniosków do komisji rekrutacyjnej
1. 8 marca 2022 r. w godzinach 8:00 – 15:00 od ul. Piaskowej 5
2. 9 marca 2022 r. w godzinach 12:00 -16:00 od. ul. Piaskowej 5
3. 17 marca 2022 r. w godzinach 09:00 – 12:00 od ul. Piaskowej 5
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