
TERMINY REKRUTACYJNE  NA ROK 2019/2020 UZGODNIONE PRZEZ  

DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PRZYBĘDZY  Z ORGANEM PROWADZĄCYM PRZEDSZKOLE: 

 

  

Rodzaje czynności 

Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od dnia do dnia 

Podanie do publicznej wiadomości przez organ prowadzący harmonogramu 

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
  

  

  

31 stycznia 2019 r. 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli 

lub oddziałów przedszkolnych składają na kolejny rok szkolny deklarację 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni 

poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w tym 

przedszkolu lub oddziale przedszkolnym do którego dziecko uczęszcza. 

  

  

25 LUTEGO 2019 r. 

  

  

1 MARCA 2019 r. 

Rekrutacja 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym 

  

  

4 marca 2019r. 

  

  

15 marca 2019r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

przedszkola lub oddziału przedszkolnego 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. 150 ust. 7 ustawy 

Prawo oświatowe 

  

18 marca 2019r. 

  

22 marca 2019r. 



 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
  
  

  

25 marca 2019r. 

do godz.15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w 

postaci pisemnego oświadczenia 
  

26 marca 2019r. 

  

29 marca 2019r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych 

  

  

  

1 kwietnia 2019r. 

Rekrutacja- nabór uzupełniający (na wolne miejsca) 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym 

  

  

6 maja 2019r. 

  

  

17 maja 2019r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

przedszkola lub oddziału przedszkolnego 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. 150 ust. 7 ustawy 

Prawo oświatowe 

  

20 maja 2019r. 

  

23 maja 2019r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
  
 

24 maja 2019r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w 

postaci pisemnego oświadczenia 
27 maja 2019r. 31 maja2019r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych 

  
  

  

5 czerwca 2019r. 

do godz. 15.00 


