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TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJACEGO ORAZ 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓWDOPRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW 

PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLEPODSTAWOWEJ 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 

od dnia do dnia 

Udostępnienie informacji o rozpoczęciu rekrutacji - 31.01.2019 r. 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego 

w kolejnym roku szkolnym 
18.02.2019 r. 28.02.2019 r. 

Rekrutacja 

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

01.03.2019 r. 29.03.2019 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

01.04.2019 r. 05.04.2019 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 
- 05.04.2019 r. 

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia dziecka w postaci 

pisemnego oświadczenia 
08.04.2019 r. 12.04.2019 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych - 16.04.2019 r. 

Procedura odwoławcza 

W terminie do 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 

rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 

pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia 

17.04.2019 r. 23.04.2019 r. 

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny 

może wnieść do dyrektora odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej 
24.04.2019 r. 30.04.2019 r. 

Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca) 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

06.05.2019 r. 10.05.2019 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz podanie do publicznej 

wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 
13.05.2019 r. 14.05.2019 r. 

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęciu dziecka w postaci 

pisemnego oświadczenia 
15.05.2019 r. 23.05.2019 r. 

Procedura odwoławcza w postępowaniu uzupełniającym 23.05.2019 r. 06.06.2019 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych - 10.06.2019 r. 



 



 


