
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 20/2021 
Burmistrza Miasta Łańcuta 
z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 
Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,  
a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, na rok 
szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 
Łańcut. 
 

od dnia do dnia do 
godz. 

Harmonogram czynności 

 29.01.2021 r.  Podanie do publicznej wiadomości 
harmonogramu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

1.02.2021 r. 7.02.2021 r. 1500 Kontynuacja edukacji przedszkolnej 
Składanie w przedszkolu deklaracji  
o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w roku 2021/2022 

8.02.2021r. 12.03.2021r. 1500 Rekrutacja 
Składanie w przedszkolu podpisanych 
przez rodziców/opiekunów prawnych 
wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z 
dokumentami i oświadczeniami 
potwierdzającymi spełnienie kryteriów. 

15.03.2021r. 31.03.2021 r.  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, o których mowa w art. 150 ust. 7 
ustawy Prawo oświatowe  

 2.04.2021 r. 900 Opublikowanie w przedszkolach list 
kandydatów zakwalifikowanych i list 
kandydatów niezakwalifikowanych.  
Uwaga! Zakwalifikowanie nie jest 
równorzędne z przyjęciem do przedszkola. 

6.04.2021 r. 8.04.2021 r. 1500 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia do przedszkola/ w postaci 
pisemnego oświadczenia 

 9.04.2021 r. 900 Opublikowanie w przedszkolach list dzieci 
przyjętych i dzieci nieprzyjętych. 

7.05.2021 r. 14.05.2021 r. 1500 Rekrutacja – nabór uzupełniający  
Składanie w przedszkolu wniosków  
o przyjęcie do przedszkola  i wraz z 
dokumentami i oświadczeniami 
potwierdzającymi spełnienie kryteriów. 

17.05.2021r. 31.05.2021 r.  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, o których mowa w art. 150 ust. 7 
ustawy Prawo oświatowe  

 1.06.2021 r. 900 Opublikowanie w przedszkolach list 
kandydatów zakwalifikowanych i list 
kandydatów niezakwalifikowanych.  
Uwaga: zakwalifikowanie nie jest 
równorzędne z przyjęciem do przedszkola. 

2.06.2021 r. 7.06.2021 r. 1500 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia do przedszkola/ w postaci 
pisemnego oświadczenia 

 8.06.2021 r 9.00 Opublikowanie w przedszkolach list dzieci 
przyjętych i dzieci nieprzyjętych. 

 

                    Burmistrz: Rafał Kumek 


