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w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 201912020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form

wychowania przedszkolnego, a także terminów składania dokumentów

Harmonogram czynności
w postępowanlu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
form wychowania przedszkolnego, a także terminów składania dokumentów na

rok szkolny 20'|912020

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i

uzupełniającym

Postępowan ie rekrutacyj ne

Publikacja listy kandydatów przyjętych - otwarcie strony dla
rodziców

Postępowan ie uzu pełniające

11, Rekrutacja uzupełniająca - Publikacja listy kandydatow

i lr"Xry"lfiko*"nv"h - oM"r 199i!ó*
12. Rekrutacja uzupełniająca - Potwierdzanie woli przyjęcia przez

rodziców w placówce zakwalifikowania

15.04.2019
godz.1 3.00

07.06.2019
godz.1 5.00

01.07 .2019
godz.12.00

01.07,2019
godz.12.00

05.07.2019
godz.15.00

08.07,2019
godz.12.00

04.02,2019
godz.8.00

22.02.2019
godz.15.00

§kładanie deklaracji o kontynuacji wychowania
przedszkolnego

Publikacja ofeńy - otwarcie strony dla rodziców

Rejestracja kandydatow przystępujących do naboru -
wprowadzanie do systemu wniosków przez rodzicow

04.03.2019
godz.B.00

15,03.2019
godz.15,00

Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców -
zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na
stronie dla rodziców

15.03,2019
godz,1 5.00

08.04.2019
godz.12,00

I euUitacla listy kandydatów zakwalifikowanych - otwarcie

]strony dla rodziców

Potwierdzanie woli pzyjęcia pzez rodziców w placówce
zakwalifikowania

08.04,2019
godz.'l2.00

Publikacja wolnych miejsc - otwarcie strony dla rodziców 29,05.2019
godz.B,00

Rekrutacj a uzu pełn iająca - Rejestracja ka ndydatów
przystępujących do naboru - wprowadzanie do systemu
wniosków pzezrodzicow

29.05.2019
godz.8.00

07.06.2019
godz.15,00

Rekrutacj a uz u pełn iaj ąc a - Zakończe n ie etap u wp rowadza n ia
wnioskow przez rodzicow - zamknięcie w systemie etapu
wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców

Publikacja listy kandydatów przyjętych - otwarcie strony dla
rodziców
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Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

1.

2. 04.03.2019
godz.8.00

J.

4,

5.

A 12.04.2019
godz.15.00

7.

8.

o

,l3.


