
Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaktorów 
w roku szkolnym 2014/2015 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach uzgodnionych przez dyrektorów  
zespołów szkół z Wójtem Gminy Jaktorów w dniu 10 lutego 2014 r. 

W roku szkolnym 2014/2015 rodzice dzieci urodzonych w latach 2008-2011 ubiegających się  
o przyjęcie dziecka do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 
uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.  

 

Lp. Rodzaj czynności / etap rekrutacji  Termin  

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 

1. Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji 
przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym. 5 – 11 marca br. 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych 

1. Składanie podpisanych wniosków wraz z załącznikami. 12 – 26 marca br. 
do godz. 16.00 

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

24 kwietnia br.  
o godz. 15.00 

3. Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka  
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 

25 kwietnia – 6 maja br.    
 do godz. 16.00 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych. 

9 maja br.  
o godz. 15.00 

5. 

Uruchomienie procedury odwoławczej: 

- 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, 

- terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może 
wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

- na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły  służy skarga do 
sądu administracyjnego. 

od 9 maja br. 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

1. Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie  
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. 

2 – 13 czerwca br.  
do godz. 16.00 

2. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych. 

18 czerwca br.  
 o godz. 15.00 

3. Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka  
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 

18 – 24 czerwca br.  
do godz. 16.00 

4. Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 25 czerwca br.  
o godz. 15.00 

5. Uruchomienie procedury odwoławczej wg procedury opisanej  
w punkcie 5 postępowania rekrutacyjnego. od 25 czerwca br. 

 
 


