
Załącznik nr 1 do regulaminu 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA                          

NA  ROK SZKOLNY 2021/2022 
Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022, uczestniczą               

w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem. 

Od dnia Do dnia godz. Etap rekrutacji / czynność rodzica 

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola 
 15 lutego 2021 r. 26 lutego 2021 r. 1500 Złożenie potwierdzenia  o woli kontynuowania przez dziecko 

uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 

wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. 

 1 marca 2021 r. 31 marca 2021 r. 800-1500 Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do przedszkola 

wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 1 kwietnia 2021 r. 

 

8 kwietnia 2021 r.  

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                         

o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

9 kwietnia 2021 r.  1300 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. 

9 kwietnia 2021 r. 15 kwietnia 2021r. 800-1500 Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do 

przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. 

16 kwietnia 2021r.  1300 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 

 

Postępowanie uzupełniające do przedszkola 

19 kwietnia 2021r. 27 kwietnia 2021r.  800-1500 Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie  

do przedszkola wraz z załącznikami. 

28 kwietnia 2021r. 5 maja 2021 r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                        

o  przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

6 maja 2021 r.  1300 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. 

6 maja 2021 r.  12 maja 2021 r. 800-1500 Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do 

przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. 

13 maja 2021 r.  1300 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 

13 maja 2021 r.   1500 Zakończenie rekrutacji 

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane na podstawie  

Zarządzenia Burmistrza Piask nr 6/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego na terenie gminy Piaski                                  

- podstawa prawna: Art. 154 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)  oraz Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737) 

 

• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic 

kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego 

publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, 

• Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia, 

• Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego  

w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

• Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy 

przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora. 

 


