
do Zarządzenia Nr ………...

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia …………………….….

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022 do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.
Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia do dnia

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Składanie  deklaracji  o  kontynuowaniu  wychowania
przedszkolnego  na  kolejny  rok  szkolny  w  przedszkolu,
oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko.

15.02.2021 r. 25.02.2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne
Złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola,
oddziału  przedszkolnego  wraz  z  dokumentami  
i oświadczeniami.

01.03.2021 r. 12.03.2021 r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną. 15.03.2021 r. 26.03.2021 r.
Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  dzieci
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 29.03.2021 r. g. 10.00

Obowiązek  potwierdzenia  przez  rodziców  wyboru
konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci
pisemnej deklaracji.

29.03.2021 r. 02.04.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i
nieprzyjętych. 12.04.2021 r. g. 10.00

Procedura odwoławcza

W  terminie  7  dni  od  dnia  opublikowania  listy  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.

od 13.04.2021 r.



Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.
Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym od dnia do dnia

Złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola,
oddziału  przedszkolnego  wraz  z  dokumentami  
i oświadczeniami.

01.06.2021 r. 11.06.2021 r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną. 14.06.2021 r. 18.06.2021 r.
Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  dzieci
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 21.06.2021 r. g. 10:00

Obowiązek  potwierdzenia  przez  rodziców  wyboru
konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci
pisemnej deklaracji.

21.06.2021 r. 25. 06.2021 r.

Podanie  do publicznej  wiadomości  listy dzieci  przyjętych  
i nieprzyjętych. 28.06.2021 r. g. 10:00

Procedura odwoławcza.
od 29.06.2021 r.


