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Harmonogram czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2019/2020 do publicznych przedszkoli,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo. 
 

 

 

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 

 Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do 

przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu  

wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, do którego dziecko 

uczęszcza 

 

29.01.2019 r. godz.8.00  

 

 

5.02.2019 r. godz. 16.00  

 Postępowanie rekrutacyjne 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami 

potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

uwzględnianych  w postępowaniu rekrutacyjnym 

11.02.2019 r. godz. 8.00 

 

4.03.2019 r. godz. 16.00 

 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i 

dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w 

tym  dokonanie przez przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej wezwań 

do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w 

oświadczeniach 

 

5.03.2019 r. 

 

15.03.2019 r. 

3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

 

18.03.2019 r. godz. 8.00 

 

4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 

19.03.2019 r. godz. 8.00 27.03.2019 r. 16.00 

 

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i listy kandydatów  nieprzyjętych w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

 

1.04.2019 r. godz. 8.00 



 Postępowanie uzupełniające 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami 

potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

uwzględnianych  w postępowaniu uzupełniającym 

10.04.2019 r. godz. 8.00 16.04.2019 r. 15.00 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i 

dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w 

tym  dokonanie przez przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej wezwań 

do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w 

oświadczeniach 

17.04.2019 r. 19.04.2019 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w 

postępowaniu uzupełniającym 

 

23.04.2019 r. godz. 8.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym 

24.04.2019 r. godz. 8.00 26.04.2019 r. godz. 15.00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i listy kandydatów  nieprzyjętych w 

postępowaniu uzupełniającym 

 

29.04.2019 r. godz. 8.00 

 


