
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 

 

 Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 

  

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają Deklarację o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego 

w terminie     od 15 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. 

  

Deklaracje są do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej. 

Deklaracje należy składać do wychowawców lub w sekretariacie w wyżej wymienionym 

terminie w godzinach od 7.00 do 15.00. 

Rodzice, którzy nie dotrzymają terminu złożenia deklaracji, ich dzieci ponownie biorą udział 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

  

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu będzie trwało 

Od 1 marca 2021 r. do 30 marca 2021r. 

  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonaniu przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150, ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

prawo oświatowe, w terminie od  2 kwietnia 2021 r do 6 kwietnia 2021r 

  

http://przedszkolesulikow.szkolnastrona.pl/index.php?c=getfile&id=300


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w terminie  15 kwietnia do 14 

maja  2021 

  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 

od 19 kwietnia do 23 kwietnia 2021. 

  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych  w postępowaniu rekrutacyjnym – 26 kwietnia 2021  

  

Terminy w postępowaniu uzupełniającym: 

  

Składanie wniosków w terminie od 30 kwietnia 2021 do 10 maja 2021. 

 

  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonaniu przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150, ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

prawo oświatowe, w terminie od 12 maja 2021 do 13 maja 2021  

  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -  14 maja  2021 

  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 

od 17 maja 2021 do 21 maja 2021. 

  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych  w postępowaniu rekrutacyjnym – 24 maja 2021  

  

  

 


