
Terminy postępowania rekrutacyjnego,

składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego

w Publicznym Przedszkolu „Bajka”

Na  podstawie  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  Oświatowe  oraz
Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia 16 marca 2017r. 

L.p. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania
uzupełniającego

1. Podanie do publicznej wiadomości przez 
organ prowadzący przedszkole 
harmonogramu czynności, o którym mowa 
w § 14 ust. 2 rozporządzenia

do końca
stycznia

do końca
stycznia

2. Podanie do publicznej wiadomości przez 
organ prowadzący kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów, a także liczby punktów 
możliwych do uzyskania za poszczególne 
kryteria, zgodnie z art. 20c ust. 4−6 ustawy

do końca
stycznia

do końca
stycznia

3. Składanie wniosków wraz z załącznikami 01.03.2021r.-
26.03.2021r.

18.05.2021r.-
29.05.2021r.

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola o i 
dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7
ustawy

08.04.2021r 11.06.2021r.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych

12.04.2021r. 17.06.2021r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia

do 16.04.2021r. do 22.06.2021r.



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

20.04.2021r. 23.06.2021r.

8. Możliwość wystąpienia z wnioskiem do 
Przewodniczącego Komisji o uzasadnienie 
odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości listy kandydatów 
przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

9. Przygotowanie i wydawanie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia przez Przewodniczącego
Komisji

do 5 dni od daty złożenia wniosku          
o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia

10. Możliwość wniesienia do dyrektora 
przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej wyrażonego w 
pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania 
pisemnego uzasadnienia odmowy 
przyjęcia

11. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej

1) Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób,
że dni roboczych na dokonanie czynności jest mniej niż 2, termin ulega wydłużeniu o 
najbliższe 2 dni robocze.                                                                                                            
2) Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega 
wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.


