
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021  

na czerwono oznaczono zmienione terminy  

 

 

 

L.p. Etapy rekrutacji 
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym 

do Przedszkola 

Terminy  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1)  Ogłoszenie rozpoczęcia rekrutacji 17 lutego 2020 r. --- 

2)  Składanie deklaracji o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego w roku 

szkolnym 2020/2021 

17 lutego – 21 lutego 2020 r. --- 

3)  Wydawanie i przyjmowane wniosków  

o przyjęcie dziecka do Przedszkola 
2 marca – 3 kwietnia 2020 r.  4-15 maja 2020 r. 

4)  Powołanie Komisji Rekrutacyjnej zarządzeniem 

dyrektora 
14 lutego 2020 r. --- 

5)  
Postępowanie rekrutacyjne 6 – 9 kwietnia 2020 r.  

19 maja 2020 r. –  

22 maja 2020 r. 

6)  Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych 

14 kwietnia 2020 r. 25 maja 2020 r. 

7)  
Podanie do publicznej wiadomości list dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych  
16 kwietnia 2020 r. 27 maja 2020 r. 

8)  Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna 

prawnego woli przyjęcia do 

szkoły/przedszkola 

23-28 kwietnia 2020 r.  8-10 czerwca 2020 r.  

9)  Składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej 

o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do 

Przedszkola 

17-23 kwietnia 2020 r. 
27 maja 2020 r. –  

5 czerwca 2020 r. 

10)  Podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami 

prawnymi dzieci przyjętych do Przedszkola 
23-28 kwietnia 2020 r. 8-10 czerwca 2020 r.  

L.p. Etapy rekrutacji 
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym 

do klasy pierwszej 

Terminy  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Ogłoszenie rozpoczęcia rekrutacji 2 marca  2020 r. --- 

2. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy 

pierwszej szkoły podstawowej 
2 marca – 10 kwietnia 2020 r. 

28 maja- 5 czerwca 2020 

r.  

3. 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej zarządzeniem 

dyrektora 
14 lutego 2020 r.  --- 

4. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną 

wniosków i dokumentów 
10 kwietnia 2020 r. – 17 kwietnia 2020 r. 

8 czerwca 2020 r. –  

10 czerwca 2020 r. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych 

20 kwietnia 2020 r. 15 czerwca 2020 r. 

6. 
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna 

prawnego woli przyjęcia do Szkoły 
20 – 27 kwietnia 2020 r. 16-19 czerwca 2020 r. 

7. Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

22 kwietnia 2020 r.  23 czerwca 2020 r.  


