
 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna z dnia 11 lutego 2021 r. 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także 

terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rogoźno 

w roku szkolnym 2021/2022 

Lp. Rodzaj czynności Termin 
Termin postępowania 

uzupełniającego
1 

1 

Złożenie przez rodziców deklaracji o 

kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w 

roku szkolnym 2021/2022 

od 15 – 21 lutego 2021r. 

 
- 

2 

Podanie do publicznej wiadomości liczby 

wolnych miejsc w przedszkolu i oddziałach 

przedszkolnych 
22 lutego 2021r. 25 maja 2021r. 

3 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 22 lutego – 19 marca 

2021r. 

od 25 maja – 07 czerwca 

2021r. 

4 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

29 marca 2021r. 16 czerwca 2021r. 

5 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 
od 29 marca – 02 kwietnia 

2021r. 
od 16 – 22 czerwca 2021r. 

6 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
16 kwietnia 2021r. 24 czerwca 2021r. 

7 

Możliwość wystąpienia rodzica do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do 

przedszkola 

od 19 - 27 kwietnia 2021r. od 24 – 30 czerwca 2021r. 

8 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną 

uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do 

przedszkola 

Uzasadnienie sporządza się 

w terminie 5 dni od dnia 

złożenia odwołania przez 

rodzica kandydata 

Uzasadnienie sporządza 

się w terminie 5 dni od 

dnia złożenia odwołania 

przez rodzica kandydata 

9 

 Wniesienie przez rodzica odwołania do 

dyrektora placówki od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia 
 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia 

10. 
Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
 7 dni od dnia otrzymania 

odwołania 
 7 dni od dnia otrzymania 

odwołania 

1
Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się w przedszkolach, w których są wolne miejsca. 

 


