
Harmonogram rekrutacji do publicznego przedszkola „Mali Einsteini” w Nekli    
w roku szkolnym 2021/2022 

 
Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (DZ. U. z 2020r. poz. 910, 1378 i z 2021r. poz.4)  

                            Zarządzenie NR 291/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 29 stycznia 2021r. 

 

 

 Dyrektor przedszkola „Mali Einsteini” w Nekli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        Data          Etap rekrutacji/czynności rodzica 
(prawnego opiekuna) 

           Uwagi   
  
Od dnia 

  
Do dnia 

                                 

                                     Kontynuacja edukacji  przedszkolnej 

Od 3 
lutego 
2021r. 

Do 21 
lutego 
2021r. 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko 
wychowania przedszkolnego w kolejnym roku 

szkolnym  

Druki deklaracji wydane 
zostaną w grupach przez 

wychowawców 
 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola 
Od 24 
lutego 
2021r. 

Do 27 
marca 
2021r. 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do 
przedszkola wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

Wnioski dostępne na stronie 
internetowej 

 

 
30 marca 

2021r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w 
tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności ustawowych 

 

 
 

30 marca 
2021r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych /zakwalifikowanie 
dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z 
jego przyjęciem/. 

Lista zostanie podana do 
publicznej wiadomości i 

umieszczona na drzwiach 
przedszkola 

31 

marca 
2021r. 

14 

kwietnia 
2021r. 

Potwierdzenie  przez rodzica kandydata  
woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia  

Należy dokonać podpisania 
umowy dotyczącej korzystania 

z usług przedszkola  

 
15 kwietnia 

2021r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

Lista zostanie podana do 
publicznej wiadomości i 
umieszczona na drzwiach 
przedszkola 

                                            

                                              Postępowanie uzupełniające 
 

16 
kwietnia 

2021r. 

 
27 

kwietnia 
2021r. 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do 
przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

Wnioski dostępne na stronie 
internetowej 

 
 

28 kwietnia 
2021r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w 
tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności ustawowych 

 

 
28 kwietnia 

2021r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych /zakwalifikowanie 
dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z 

jego przyjęciem/. 

 

29 
kwietnia 

2021r. 

11 
maja 
2021r. 

Potwierdzenie  przez rodzica kandydata  
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia  

Należy dokonać podpisania 
umowy  dotyczącej 
korzystania z usług 
przedszkola 

 
12 maja 
2021r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

Lista zostanie podana do 
publicznej wiadomości i 
umieszczona na drzwiach 
przedszkola 


