
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI 
 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 
 
 

1. do 25 lutego 2016 r.  
- potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji  
przedszkolnej w roku szkolnym 2016/2017.  

2. 1 marca do 31 marca 2016 r.  
- wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszenia nowych dzieci do  
przedszkola. 

3. 04 kwietnia do 06 kwietnia 2016 r.  
- wstępna weryfikacja złożonych wniosków do przedszkola. 

4. 08 kwietnia 2016 r. - I etap rekrutacji,  
5. 13 kwietnia 2016 r. - II etap rekrutacji, posiedzenie komisji 
6. 15 kwietnia 2016 r.  

- wywieszenie na informacyjnej tablicy przedszkola imiennej - listy dzieci 
zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych . 

7. 18-22 kwietnia2016r. potwierdzenie  przez rodzica  dziecka  woli przyjęcia do 
przedszkola  w postaci pisemnego oświadczenia 

8. 25 kwietnia 2016r. wywieszenie listy dzieci przyjętych i nie przyjętych 
9. W terminie 7 dni od wywieszenia list można wystąpić z wnioskiem do Komisji 

Rekrutacyjnej w celu uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. 
10. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia można składać odwołanie do dyrektora 

przedszkola od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 
11. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do Sądu Administracyjnego 
12. W przypadku wolnych miejsc do końca sierpnia odbędzie się postępowanie 

uzupełniające  
 

 

Podstawa prawna: 

 
 Rozdział 2a - "Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek", ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, 

składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194). 

 

 Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów 

przyjęć do przedszkoli publicznych w gminie Stare Babice branych pod uwagę w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego 

 


