
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 

 

Zapisy do Przedszkola Specjalnego Nr 249 nie odbywają się za pośrednictwem elektronicznego 

systemu rekrutacyjnego. Wymagane dokumenty rodzic/opiekun prawny może złożyć osobiście w 

siedzibie placówki lub ich skan przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail przedszkola: 

p249@edu.um.warszawa.pl 

 

Zapisy do naszego przedszkola odbywają się w terminie: 02.03 – 31.03.2021 r. 

 

Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia w przedszkolu następujących dokumentów (lub 

przesłania ich skanów):  

• karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, podpisanej przez obojga rodziców/opiekunów 

prawnych, 

• kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego, 

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

szkolnego przez dziecko, 

• kopii skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub innego dokumentu, poświadczającego 

imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia, 

• w przypadku powierzenia pieczy zastępczej – postanowienia sądu rodzinnego 

potwierdzającego sprawowanie tej formy opieki. 

 

Rodzice/opiekunowie prawni zapisujący dziecko do przedszkola będą proszeni o okazanie dowodu 

osobistego w celu potwierdzenia swojej tożsamości. 

 

Harmonogram rekrutacji: 

02.03 – 31.03.2021 r.  do godz. 16.00 – zapisy do przedszkola, 

23.04.2021 r. o godz. 13.00 – opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

do przedszkola, 

23.04 – 29.04.2021 r. do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka 

do przedszkola, 

04.05.2021 r. o godz. 12.00 – opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.  

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc wolnych w przedszkolu na rok szkolny 

2021/2022 w etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę Kryteria rekrutacji 

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych opracowane przez Biuro 

Edukacji.  

 

 

 

 

 

 



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 dyrektor przedszkola Dorotą Puławską,  

nr telefonu: 22 613 91 65. 

 


