
Bierutów, 20.01.2017r. 
 
 
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO                                 
W BIERUTOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018  
 
 
 

Lp. ETAP REKRUTACJI Termin Termin    
postępowania 

uzupełniającego 
1. Złożenie przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci  - 

zainteresowanych kontynuacją wychowania przedszkolnego 
w dotychczasowym przedszkolu - deklaracji o dalszym 
uczęszczaniu dziecka do placówki. 

15 lutego do         
23 lutego 2017 

- 

2. Podanie do publicznej wiadomości liczby wolnych miejsc 
w przedszkolu na rok szkolny 2017/2018 oraz terminu  
rozpoczęcia rekrutacji dzieci do przedszkola. 

23 lutego 2017 - 

3. Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do 
przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę        
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

1 marca do             
16 marca 2017 
 

5 czerwca do     
30 czerwca 2017 

4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                   
o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania 
przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

21 marca do            
23 marca 2017 

3 lipca do              
7 lipca 2017 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych. 

29 marca 2017 
o godz. 14.00 

11 lipca 2017 

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

30 marca do             
3 kwietnia 2017 

13 lipca 2017 

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

4 kwietnia  2017 
o godz. 14.00 

17 lipca 2017 

8.  Podpisanie umów z rodzicami / prawnymi opiekunami 
dzieci przyjętych do przedszkola. 

8 maja do                 
12 maja 2017  

do 31 sierpnia 
2017 

9. Składanie przez rodziców / prawnych opiekunów dzieci 
nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej                       
o sporządzenie uzasadnienia odmowy  przyjęcia do 
przedszkola. 

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

10. Przygotowanie i wydanie przez komisję rekrutacyjną 
rozstrzygnięcia z uzasadnieniem odmowy przyjęcia dziecka 
do przedszkola. 

5 dni od daty złożenia wniosku o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 
 



11. Złożenie do dyrektora przedszkola odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażanego                  
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. 

7 dni od terminu otrzymania 
pisemnego uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

12. Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola odwołania      
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażanego                    
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia .                 
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do 
sądu administracyjnego. 

7 dni od złożenia do dyrektora 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej  

 

 

 

 


