
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO 

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY  2020/2021  

 

L.p. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania 
uzupełniającego 

1. Potwierdzenie woli kontynuowania 
przez dziecko edukacji 
przedszkolnej w kolejnym roku 
szkolnym 

17-28  luty 2020  Nie dotyczy 

2. Składanie wniosków o przyjęcie 
wraz z załącznikami 

02 – 27 marca2020 10-14 sierpnia 2020r. 

3. Podanie do  wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

30 marca 2020 
 

19 sierpnia 2020r. 

4. Potwierdzenie woli zapisu dziecka  
do punktu przedszkolnego, do której 
zostało zakwalifikowane. 

31 marca – 2 
kwietnia 2020 

20-21 sierpnia 2020 

5. Podanie do wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

3 kwietnia 2020 24 sierpnia 2020. 

6. Składanie wniosków o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 
dziecka  

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

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

7. Przygotowanie i wydanie przez  
przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej  
uzasadnienia odmowy przyjęcia 
dziecka 

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

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

8. Złożenie do dyrektora odwołania od  
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  
wyrażonego w pisemnym 
uzasadnieniu  
odmowy przyjęcia 

do 7 dni od terminu 
otrzymania 
pisemnego  
uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 

do 7 dni od terminu 
otrzymania pisemnego  
uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

9. 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 

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

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO 

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁ PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 



 od dnia do dnia czynności rodzica/opiekuna prawnego 

Realizacja obowiązku szkolnego w szkole obwodowej 

17 luty 2020   27 marca 2020  składanie zgłoszeń do klas pierwszych szkoły 

podstawowej   

Rekrutacja do  klas pierwszych  

02 marca 

2020  

27 marca 2020  składanie wniosków  o przyjęcie klas pierwszych 

szkoły podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym   

30 marca 

2020 

30 marca 2020  Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym,  

30 marca 

2020 

- podanie listy kandydatów  zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

31 marca 

2020 

2 kwietnia 2020 Potwierdzenie woli zapisu dziecka  

do szkoły, do której zostało zakwalifikowane. 

3 kwietnia 

2020 

- podanie do wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

 

Rekrutacja uzupełniająca: 

 od dnia do dnia czynności rodzica/opiekuna prawnego 

Rekrutacja do  klas pierwszych  

10 sierpnia 

2020 

14 sierpnia 2020  składanie wniosków  o przyjęcie klas pierwszych 

szkoły podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym   

17 sierpnia 

2020 

18 sierpnia 2020 Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły podstawowej 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. 20 t ust. 7 

ustawy ,oddziału przedszkolnego i dokumentów  

19 sierpnia 

2020 

- podanie do wiadomości listy kandydatów  

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

20 sierpnia 

2020 

 

21 sierpnia 2020 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka  

do szkoły, do której zostało zakwalifikowane 

24 sierpnia 

2020 

 podanie do wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 


