
Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola w roku szkolnym 2021/22 

 
L.p.  

Rodzaj czynności 

 

Termin 

Termin 

postępowania 

uzupełniającego 

1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego na kolejny rok szkolny,w 

przedszkolu do którego uczęszcza dziecko /dzieci 

uczęszczające do przedszkola/ 

1 lutego 2021 

do 5 lutego 2021 

 

2. Podanie do publicznej wiadomości liczby wolnych 

miejsc w poszczególnych oddziałach 

przedszkolnych, na które będzie prowadzona 

rekrutacja, po uwzględnieniu złożonych deklaracji o 

kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez 

rodziców/prawnych opiekunów dzieci 

uczęszczających do przedszkola 

8 lutego 2021 10 maja 2021 

3. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 8 lutego 2021 

do 26 lutego 2021 

do godz. 1500 

od 10 maja 2021 

do 14 maja 2021 

do godz. 1500 

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do przedszkola dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym  

do 5 marca 2021 do 21 maja 2021 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do 

przedszkola 

Lista kandydatów zakwalifikowanych nie jest 

jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola. 

19 marca 2021 27 maja 2021 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego 

oświadczenia 

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z 

rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. 

od 19 marca 2021 

do 26 marca 2021 

do godz. 1500 

od 28 maja 2021 

do 2 czerwca 

2021 

do godz. 1500 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych do przedszkola 

29 marca 2021 7 czerwca 2021 

 

 

 

Procedura  odwoławcza 

 

8. Składanie wniosków do Komisji 

rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy 

przyjęcia kandydata do przedszkola 

od 30 marca 2021 

-w terminie 7 dni od dnia 

opublikowania list dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych, 

rodzic może  wystąpić do 

komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

od 8 czerwca 2021 

- w terminie 7 dni od 

dnia opublikowania list 

dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych, rodzic 

może  wystąpić do 

komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o 

sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 



9. Przygotowanie i wydanie przez 

Komisjęrekrutacyjną uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do przedszkola 

 

-w terminie 5 dni od dnia 

wystąpienia rodzica z 

wnioskiem  

- w terminie 5 dni od 

dnia wystąpienia 

rodzica z wnioskiem 

10.  Złożenie do dyrektora przedszkola 

odwołania od rozstrzygnięcia Komisji 

rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym 

uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata 

do przedszkola 

-w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnieniu 

odmowy przyjęcia do 

przedszkola 

- w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania 

uzasadnieniu odmowy 

przyjęcia do 

przedszkola 

11. Rozstrzygnięcie przez dyrektora 

przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia 

Komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w 

pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

kandydata do przedszkola 

-w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania odwołania 

-w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania 

odwołania 

 

  

 

Świebodzice, 28.01.2021 r. 

 

Beata Gil 
/podpis Dyrektora/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


