
Zarządzenie Nr 3/2020 
Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku 

z dnia 25 marca 2020 roku 
 
w sprawie przedłużenia terminu składania zgłoszeń w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.   
 
Na podstawie  art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1148 z późn. zm.) w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Poraj zarządzam, co następuje: 

§ 1 
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do 
Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku przedłuża się termin na 
składanie/przesyłanie pocztą elektroniczną kart zgłoszenia dziecka do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych do dnia 30.04.2020 r. 
 
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
Podstawowych 

1.  Składanie podpisanych kart zgłoszenia wraz z załącznikami 30.04.2020 r. 

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

15.05.2020 r. 

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

20-29.05.2020 r. 

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

29.05.2020 r. 

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,  
- w 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 01.06.2020 r. 

 
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych 
1.  29.05.2020 r. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc 

2.  29.05.2020 r. 
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego 
wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie 
kryteriów rekrutacyjnych 

3.  05.06.2020 r. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

4.  05-10.06.2020 r. 
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane 

5.  12.06.2020 r. Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych 
6.  Od 12.06.2020 r. Procedura odwoławcza 

  
§ 2 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej 
Samorządowego Przedszkola Publicznego i na stronie internetowej Gminy Poraj www. ugporaj.pl.  
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Dyrektor SPP w Żarkach Letnisku 

 
 

Joanna Sawicka 
 


