
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 

Data 
Etap rekrutacji/czynność rodzica 

od do 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 

3 lutego 21 lutego  
 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych 

24 lutego 
 

Udostępnienie informacji o ofercie przedszkoli i szkół 
podstawowych z oddziałami przedszkolnymi na stronie  
www Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz w placówkach 
wychowania przedszkolnego. 

2 marca 
 

 

27 marca 
 

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru 
podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów 
potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

30 marca 8 kwietnia Weryfikacja wniosków o przyjęcie. 

10 kwietnia 
godz. 14.00 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych. 
Lista dzieci zakwalifikowanych zawierać będzie informację 
o zakwalifikowaniu dziecka do placówki pierwszego  
lub drugiego wyboru, lub trzeciego wyboru.  

14 kwietnia 
 

22 kwietnia 
 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły z OP/ 
przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, 
poprzez podpisanie umowy na świadczenie usług.  

24 kwietnia 
godz. 14.00 

Opublikowanie list dzieci przyjętych  
i nieprzyjętych. 
O umieszczeniu na liście przyjętych decyduje 
wcześniejsze podpisanie umowy w szkole z oddziałem 
przedszkolnym lub przedszkolu, do którego dziecko 
zostało zakwalifikowane. 

Procedura odwoławcza 

od 24 kwietnia W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora 
przedszkola/ szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej. 



Wskazanie dzieciom nieprzyjętym do przedszkola/oddziału przedszkolnego 
w szkole miejsca w placówce dysponującej wolnymi miejscami 

27 kwietnia 7 maja  
 

Wskazanie dziecku nieprzyjętemu miejsca w placówce 
drugiego lub trzeciego wyboru lub w przypadku braku miejsc 
w innej placówce z wolnymi miejscami.  

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych 

8 maja 
 

Opublikowanie na stronie www Urzędu Miejskiego  
w Będzinie wykazu wolnych miejsc. 

11 maja 
 

15 maja 
 

Złożenie w przedszkolu/szkole wniosku o przyjęcie  
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 
rekrutacyjnych.  

18 maja 20 maja Weryfikacja wniosków o przyjęcie. 

22 maja 
godz. 14.00 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych.  

25 maja 
 
 

27 maja 
 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/ 
szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane, poprzez 
podpisanie umowy na świadczenie usług.  

29 maja 
godz. 14.00 

Opublikowanie list dzieci przyjętych  
i nieprzyjętych. 

od 29 maja Procedura odwoławcza. 

28 sierpnia Opublikowanie na stronie www Urzędu Miejskiego  
w Będzinie wykazu wolnych miejsc. 

 
 


