
 

  

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ 

POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

DO PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 2 3 4 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola lub innej formy 

wychowania przedszkolnego 

wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

4-19 kwietnia 2017 r. 
 

 

 26-30 maja 2017 r. 
 

 

2 Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do przedszkola lub innej formy 

wychowania przedszkolnego i 

dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

20-26 kwietnia 2017 r.  

 
 

5-12 czerwca 2017 r.  
 

 

3 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

18 maja 2017 r.  
 

 

3 lipca 2017 r.  
 

 

4 Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia 

19-22 maja 2017 r.  
 
 

4-5 lipca 2017 r.  
 

 

5 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

25 maja 2017 r.  
 

 

7 lipca 2017 r.  
 

 

 



 

  

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ 

POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły podstawowej  wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

4-19 kwietnia 2017 r. 
 

 

 

26-30 maja 2017 r. 
 

 

2 Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły podstawowej i 

dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

20-26 kwietnia  2017 r.  

 
 

 

5-12 czerwca 2017 r.  
 

 

3 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

 

18 maja 2017 r.  
 

 

 

3 lipca 2017 r.  
 

 

4 Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia 

 

19-22 maja  2017 r.  
 

 

 

4-5 lipca 2017 r.  
 

 

5 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

 

25 maja 2017 r.  

31 sierpnia  2017 r. 

 

 


