
Załącznik do zarządzenia Nr 7

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

z dnia 29 stycznia 2020 r.

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I  
POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PROWADZONEGO 
PRZEZ MIASTO PODKOWA LEŚNA

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMINY W POSTĘPOWANIU 
REKRUTACYJNYM

1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego.

03 lutego – 28 lutego 2020 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości ilości wolnych miejsc w 
przedszkolu 02 marca 2020 r.

3. Złożenie wniosku o  przyjęcie do przedszkola wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  
postępowaniu rekrutacyjnym

03 marca – 27 marca 2020 r.

4. Prace komisji rekrutacyjnej  27 marca – 01 kwietnia 2020r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów  niezakwalifikowanych

02 kwietnia 2020 r.

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

03 kwietnia – 17 kwietnia 2020 r.

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

20 kwietnia  2020 r.
godzina 15:00

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 20 kwietnia  – 22 maja  2020r

8. Możliwość składania wniosków o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

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

9. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
dziecka

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

10. Złożenie do dyrektora odwołania do rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia dziecka

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 dziecka

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

12. Skargi do sądu administracyjnego
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE NA WOLNE 
MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

25 maja – 16 czerwca 2020 r.

13 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu uzupełniającym

25 maja – 01 czerwca 2020 r.

14. Prace komisji rekrutacyjnej  w postępowaniu 
uzupełniającym

01 czerwca – 05 czerwca 2020 r.

15. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu
uzupełniającym

08 czerwca 2020 r.
godz.15.00

16. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 
postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu 

09 czerwca – 15 czerwca 2020 r.
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uzupełniającym
17. Podanie do publicznej  wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych i kandydatów  
nieprzyjętych

16 czerwca 2020 r.
godz.15.00
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