
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 

 

Zapisy do przedszkoli specjalnych nie odbywają się za pośrednictwem elektronicznego systemu 

rekrutacyjnego. Wymagane jest osobiste stawiennictwo rodziców/prawnych opiekunów  

w przedszkolu w celu złożenia dokumentów. 

 

Zapisy do naszego przedszkola odbywają się w terminie 02.03 – 20.03.2020 r. 

W przedszkolu należy złożyć: 

• kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola, podpisaną przez obojga rodziców/opiekunów 

prawnych, 

• kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, poświadczoną za zgodność  

z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego, 

• w przypadku dzieci 7-letnich i starszych – odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku 

szkolnego przez dziecko, 

Prosimy przygotować do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument, na 

podstawie którego będzie można poświadczyć imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia. 

Rodzice/prawni opiekunowie zapisujący dziecko do przedszkola powinni mieć przy sobie dowód 

osobisty. Prawni opiekunowie, którym powierzono pieczę zastępczą proszeni są o złożenie 

stosownego postanowienia sądu rodzinnego. 

 

Harmonogram rekrutacji: 

02.03 – 20.03.2020 r.  do godz. 16.00 – zapisy do przedszkola, 

31.03.2020 r. o godz. 13.00 – opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

do przedszkola, 

01.04 – 07.04.2020 r. do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do 

przedszkola, 

08.04.2020 r. o godz. 13.00 – opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.  

 

Procedura odwoławcza: 

• w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, 

• uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/ opiekuna 

prawnego, 

• w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny kandydata może 

wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

• w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie, 

• na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

W sprawie rekrutacji do przedszkola proszę kontaktować się z dyr. przedszkola Dorotą Puławską,  

nr telefonu 22 613 91 65. 

 


