
 
 

Tryb postępowania rekrutacyjnego. 
 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Terminy postępowania 

rekrutacyjnego 

1. 

Złożenie  wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz  

z dokumentami potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. 

2-13 marca 2020r. 

 

 2. 

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do przedszkola  i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjne 

czynności , o których mowa w art. 20 t ust.7 ustawy. 

Do 27 marca 2020r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych.  

1 kwietnia 2020r. 

 

4. 

Potwierdzenie przez rodziców kandydata  woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia . 
Do 6 kwietnia 2020r. 

5. 
Weryfikacja wniosków pod względem 

uzyskanych punktów. 
Do 10 kwietnia 2020r. 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisje 

Rekrutacyjną ostatecznej listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych .  

15 kwietnia 2020r. godz. 1000 

7. 

Wniosek rodziców do komisji rekrutacyjnej  

o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do 

przedszkola. 

Do 24 kwietnia 2020r. 

8. 
Odpowiedź Komisji Rekrutacyjnej – uzasadnienie 

nieprzyjęcia dziecka do przedszkola. 

5 dni od dnia wystąpienia z 

wnioskiem przez rodzica. 

9. 
Odwołanie rodziców od decyzji Komisji 

Rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola. 

7 dni od otrzymania 

uzasadnienia. 

10. 
Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji 

Rekrutacyjnej.  

7 dni od dnia otrzymania 

odwołania. 

 

 



 
 

Rekrutacja uzupełniająca 

 
 

Lp. Rodzaj czynności 
Terminy w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Złożenie  wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz 

z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

1-5 czerwca 2020r. 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do przedszkola  do przedszkola i  

dokumentów potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 

t ust.7 ustawy. 

Do 16 czerwca 2020r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

18 czerwca 2020r. 

4. 
Potwierdzenie przez rodziców kandydata  woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia . 
18-23 czerwca 2020r. 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisje 

Rekrutacyjną ostatecznej listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

16 czerwca 2020r. godz. 1500 

 

 

 
 


