
PROCEDURA

Procedura szczegółowo przedstawia zagadnienia dotyczące kolejnych czynności 
wykonywanych w toku postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu publicznym. 
Opracowanie prezentuje również terminy wykonywania poszczególnych zadań 
oraz zawiera wzory niezbędnej dokumentacji. Z tego względu można je w szczegól-
ności polecić dyrektorom i pracownikom przedszkola wchodzącym w skład komisji 
rekrutacyjnej, a także rodzicom kandydatów na przedszkolaków.

Uczestnicy:
–  rodzice kandydatów na uczniów przedszkola,
–  dyrektor przedszkola,
–  komisja rekrutacyjna.

Podstawa prawna:
–   ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2156 z późn. zm.),
–   ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektó-

rych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.),
–   ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
–   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w spra-

wie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych 
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekruta-
cyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekru-
tacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942).



1. Czynności poprzedzające rekrutację

Zadanie 1□ Złożenie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola 
o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 rodzice dziecka  deklaracja rodziców 
o kontynuowaniu wycho-
wania przedszkolnego 
dziecka w przedszkolu 
lub innej formie wycho-
wania przedszkolnego 
( WZÓR  1 )

 7 dni poprzedzają-
cych termin rozpoczęcia 
postępowania rekruta-
cyjnego

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20w ust. 2 u.s.o. – rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przed-

szkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wycho-
wania przedszkolnego w tym przedszkolu, bez konieczności brania udziału w postę-
powaniu rekrutacyjnym.

 Art. 20w ust. 2 u.s.o. nie przewiduje wzoru deklaracji – rodzice powinni się upew-
nić, czy w ich przedszkolu obowiązuje wzór formularza.

Zadanie 2

□ Ustalenie przez dyrektora, czy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 dyrektor przedszkola  przed terminem roz-
poczęcia postępowania 
rekrutacyjnego

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20w ust. 1 u.s.o. – ponieważ postępowanie rekrutacyjne do publicznych 

przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca, dy-
rektor musi ustalić, czy po zapewnieniu miejsc dzieciom kontynuującym wychowa-
nie przedszkolne w jego przedszkolu pozostają wolne miejsca.



2. Przebieg rekrutacji

Zadanie 1□ Ogłoszenie terminów rekrutacji

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 organ prowadzący  harmonogram czyn-
ności w postępowaniu 
rekrutacyjnym i uzupeł-
niającym ( WZÓR  11 )

 do końca stycznia, po-
cząwszy od 2016 r.

Podstawa prawna z komentarzem
 Załącznik nr 1 do r.p.p.k. – organ prowadzący do końca stycznia podaje do pub-

licznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, za-
wierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.

 dyrektor przedszkola  zarządzenie dyrekto-
ra przedszkola w sprawie 
informacji o terminach re-
krutacji ( WZÓR  12 )

  niezwłocznie po 
ogłoszeniu harmonogra-
mu czynności przez or-
gan prowadzący

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 39 ust. 1 pkt 1 u.s.o. – dyrektor kieruje działalnością jednostki oświatowej 

i reprezentuje ją na zewnątrz, a więc jest uprawniony do informowania o obowią-
zujących terminach rekrutacji.

Zadanie 2□ Składanie wniosków przez rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 rodzice dziecka   – wniosek o przyjęcie 
dziecka do publicz-
nego przedszkola, 
oddziału przedszkol-
nego przy szkole lub 
innej formy wychowa-
nia przedszkolnego 
( WZÓR  2 )

 nie krótszy niż 14 dni 
i nie później niż do koń-
ca marca, począwszy od 
2016 r.



–  oświadczenie o wielo-
dzietności rodziny kan-
dydata ( WZÓR  3 )

–  oświadczenie o wyso-
kości dochodu na oso-
bę w rodzinie dziecka 
( WZÓR  4 )

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20a ust. 4 u.s.o. – wniosek rodzica wszczyna postępowanie rekrutacyjne.
 Art. 20t u.s.o. – określają treść wniosku i załączników składanych na potwierdze-

nie spełniania kryteriów rekrutacyjnych:
• oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (czyli oświadczenie, że w ro-

dzinie wychowuje się łącznie co najmniej trójka dzieci);
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na nie-

pełnosprawność (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych 
przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologicz-
no-pedagogicznych, Dz. U. Nr 173, poz. 1072), orzeczenie o niepełnospraw-
ności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orze-
czenie zawiera dane określone w § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o nie-
pełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1110);

• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewycho-
wywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (orzeczenie sądu, 
umowa zawarta ze starostą, zaświadczenie wydane przez starostę o objęciu 
dziecka pieczą zastępczą);

• dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych 
przez organ prowadzący;

• oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowa-
dzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata;

• świadectwo ukończenia szkoły, a w przypadku, o którym mowa w art. 20k ust. 
1 pkt 1 – dokument potwierdzający ukończenie klasy piątej szkoły podstawowej,

• zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimna-
zjalnego,

• oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandy-
data,

• zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wo-
jewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8,



• w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekar-
skie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań le-
karskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych 
szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich,

• opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 
publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucz-
nia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

• orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, zgodnie z przepi-
sami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez 
dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 
21. a 23. rokiem życia,

• pisemna zgoda rodziców, o której mowa w art. 20h ust. 1 pkt 2.
 Art. 20v u.s.o. – organ prowadzący może określić wzór wniosku.
 Art. 20za u.s.o. – wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych 

publicznych przedszkoli, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania 
wniosku do większej liczby placówek.

 Załącznik nr 1 do r.p.p.k. – rodzice składają wniosek w terminie ogłoszonym 
przez organ prowadzący, który musi być nie krótszy niż 14 dni i przypadać przed 
końcem marca.

Zadanie 3□ Powołanie i działania komisji rekrutacyjnej

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 dyrektor przedszkola  zarządzenie dyrekto-
ra przedszkola w sprawie 
powołania komisji rekru-
tacyjnej ( WZÓR  5 )

 przed rozpoczęciem 
prac komisji; komisja 
działa przez cały okres 
postępowania rekruta-
cyjnego

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zb u.s.o. – komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor, który wyznacza jej 

przewodniczącego oraz przekazuje komisji wnioski rodziców wraz z załącznikami.
 § 11 r.p.p.k. – od 1 stycznia 2016 r. w skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej 

postępowanie rekrutacyjne do przedszkola musi wchodzić co najmniej trzech na-
uczycieli tego przedszkola. Jeżeli w przedszkolu jest zatrudnionych mniej niż trzech 
nauczycieli, skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się o przedstawicieli lub przed-
stawiciela organu prowadzącego, którego lub których wyznacza odpowiednio wójt 
(burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.
Komisja prowadzi postępowanie rekrutacyjne, w którym w szczególności bada i we-
ryfikuje, czy kandydaci na przedszkolaków spełniają kryteria rekrutacyjne.



 komisja rekrutacyjna  – zobowiązanie rodzi-
ców przez komisję rekru-
tacyjną do przedłożenia 
dokumentów w postę-
powaniu rekrutacyjnym 
( WZÓR  13 )

–  pismo do organu prowa-
dzącego w sprawie po-
twierdzenia spełniania 
przez kandydata kryte-
r ium rekrutacyjnego 
( WZÓR  14 )

 od 1 stycznia 2016 r. 
– nie później niż w ter-
minie 6 dni od ostatniego 
dnia na złożenie wniosku 
o przyjęcie do przedszkola

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20t ust. 7 u.s.o. – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać przedło-

żenia przez rodziców dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekruta-
cyjnych, może także zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwe-
go ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 Załącznik nr 1 do r.p.p.k. – komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie 
do przedszkola oraz przewodniczący komisji rekrutacyjnej wyznacza termin złoże-
nia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz 
zwraca się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności nie później niż 
w terminie 6 dni od ostatniego dnia na złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 komisja rekrutacyjna  protokół posiedze-
nia komisji rekrutacyjnej 
( WZÓR  6 )

 na każdym posiedze-
niu komisji

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zb ust. 2 pkt 5 u.s.o. – komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postę-

powania rekrutacyjnego.
 § 12 ust. 7 i 8 r.p.p.k. – protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szcze-

gólności:
• datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,
• imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posie-

dzeniu,
• informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach,
• załączniki.

Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.



Zadanie 4□ Ustalenie i ogłoszenie wyników rekrutacji

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 komisja rekrutacyjna  lista kandydatów za-
kwalifikowanych i nieza-
kwalifikowanych w postę-
powaniu rekrutacyjnym 
do publicznego przed-
szkola ( WZÓR  15 )

 od 1 stycznia 2016 r. – 
nie później niż w terminie 
22 dni od ostatniego dnia 
na weryfikację wniosków 
o przyjęcie do przedszkola

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zc u.s.o. – komisja ustala i podaje wyniki postępowania rekrutacyjnego do 

publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych.
Następnie komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przed-
szkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifiko-
wany oraz złożył wymagane dokumenty – w szczególności potwierdzenie przez 
rodzica zamiaru zapisania dziecka do przedszkola.

 Załącznik nr 1 do r.p.p.k. – komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości 
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie później niż w ter-
minie 22 dni od ostatniego dnia na weryfikację wniosków o przyjęcie do przedszkola.

 rodzice dzieci  potwierdzenie woli 
przyjęcia dziecka do 
przedszkola ( WZÓR  16 )

 od 1 stycznia 2016 r. – 
nie krótszy niż 2 dni od dnia 
podania do publicznej wia-
domości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i nieza-
kwalifikowanych w postę-
powaniu rekrutacyjnym

Podstawa prawna z komentarzem
 Załącznik nr 1 do r.p.p.k. – rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia dziecka 

do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia w terminie nie krótszym niż 2 dni 
od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nieza-
kwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 komisja rekrutacyjna  lista kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych 
w postępowaniu rekru-
tacyjnym do publicznego 
przedszkola ( WZÓR  17 )

 od 1 stycznia 2016 r. 
– nie później niż 3 dni od 
ostatniego dnia na po-
twierdzenie przez rodzi-
ca kandydata woli przy-
jęcia w postępowaniu 
rekrutacyjnym



Podstawa prawna z komentarzem
 Załącznik nr 1 do r.p.p.k. – komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiado-

mości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nie później niż w terminie 3 dni 
od ostatniego dnia na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w po-
stępowaniu rekrutacyjnym.

Zadanie 5□ Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 organ prowadzący  harmonogram czyn-
ności w postępowaniu 
rekrutacyjnym i uzupeł-
niającym ( WZÓR  11 )

 od dnia 1 stycznia 
2016 r. – do końca stycz-
nia

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20c ust. 7 u.s.o. – kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą 

być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowa-
nia rekrutacyjnego dotyczącego dzieci zamieszkałych w gminie dana gmina nadal 
dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu. W przypadku większej liczby 
kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postę-
powanie rekrutacyjne.

 Art. 20 zd ust. 1 u.s.o. – jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjne-
go publiczne przedszkole, publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie 
uzupełniające.

 Art. 20zd ust. 2 u.s.o. – postępowanie musi zakończyć się najpóźniej w ostatnim 
dniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego, na który jest prowadzona rekrutacja.

 Art. 20zd ust. 3 u.s.o. – do postępowania uzupełniającego przepisy rozdzia-
łu 2a u.s.o. stosuje się odpowiednio, co oznacza tworzenie dokumentacji analo-
gicznej do postępowania rekrutacyjnego.

 Załącznik nr 1 do r.p.p.k. – organ prowadzący do końca stycznia podaje do 
publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym, 
zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.

 rodzice dzieci  – wniosek o przyjęcie 
dziecka do publicznego 
przedszkola, oddziału 
pr zedszkolnego pr zy 
szkole, innej formy wy-
chowania przedszkolnego 
( WZÓR  2 )

 od 1 stycznia 2016 r. – 
nie krótszy niż 2 dni i nie 
wcześniej niż od dnia po-
dania do wiadomości listy 
kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych



–  oświadczenie o wielo-
dzietności rodziny kan-
dydata ( WZÓR  3 )

–  oświadczenie o wysoko-
ści dochodu w rodzinie 
dziecka ( WZÓR  4 )

 Załącznik nr 1 do r.p.p.k. – rodzice składają wniosek o przyjęcie do przedszkola 
w terminie nie krótszym niż 2 dni i nie wcześniej niż od dnia podania do wiadomości 
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 komisja rekrutacyjna  od 1 stycznia 2016 r. 
– nie później niż 6 dni od 
ostatniego dnia na złoże-
nie wniosku o przyjęcie 
do przedszkola w postę-
powaniu uzupełniającym

 Załącznik nr 1 do r.p.p.k. – komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do 
przedszkola nie później niż w terminie 6 dni od ostatniego dnia na złożenie wniosku 
o przyjęcie do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym.

 komisja rekrutacyjna  lista kandydatów za-
kwalifikowanych i nieza-
kwalifikowanych w postę-
powaniu uzupełniającym 
( WZÓR  18 )

 od 1 stycznia 2016 r. – 
nie później niż 1 dzień od 
ostatniego dnia na rozpa-
trzenie w postępowaniu 
rekrutacyjnym odwoła-
nia od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej

 Załącznik nr 1 do r.p.p.k. – komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości 
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie później niż w ter-
minie 1 dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 komisja rekrutacyjna  lista kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych 
w postępowaniu uzupeł-
niającym ( WZÓR  19 )

 od 1 stycznia 2016 r. 
– nie później niż 3 dni od 
ostatniego dnia na po-
twierdzenie przez rodzi-
ca kandydata woli przy-
jęcia w postępowaniu 
uzupełniającym

 Załącznik nr 1 do r.p.p.k. – komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiado-
mości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nie później niż w terminie 3 dni 
od ostatniego dnia na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w po-
stępowaniu uzupełniającym.



 rodzice dzieci  potwierdzenie woli 
przyjęcia dziecka do 
przedszkola ( WZÓR  16 )

 od 1 stycznia 2016 r. 
– nie krótszy niż 2 dni od 
podania do publicznej 
wiadomości listy kandy-
datów zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowa-
nych w postępowaniu 
uzupełniającym

 Załącznik nr 1 do r.p.p.k. – rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia dziecka 
do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia w terminie nie krótszym niż 2 dni 
od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nieza-
kwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

Zadanie 6□ Przekazanie organowi prowadzącemu informacji o nieprzyjęciu dziecka

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 dyrektor przedszkola  informacja do organu 
prowadzącego o nieprzy-
jęciu dzieci do przedszkola 
( WZÓR  20 )

 bez zbędnej zwłoki

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 14 ust. 4b u.s.o. – jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić 

możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze 
danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do przedszkola, przewyższy liczbę 
miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola informuje o nieprzyjęciu dziecka do 
przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta).

 Art. 35 § 1 k.p.a. – dyrektor powinien przekazać informację bez zbędnej zwłoki.



3. Środki zaskarżenia w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Zadanie 1□ Odwołanie rodziców do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 rodzice dziecka  wniosek o sporzą-
dzenie uzasadnienia od-
mowy przyjęcia dziecka 
( WZÓR  7 )

 7 dni od ogłoszenia 
listy

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zc ust. 6 u.s.o. – w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiado-

mości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic może wystąpić 
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przy-
jęcia dziecka.

 komisja rekrutacyjna  uzasadnienie roz-
strzygnięcia komisji rekru-
tacyjnej w sprawie odmo-
wy przyjęcia dziecka do 
przedszkola ( WZÓR  8 )

 5 dni od otrzymania 
wniosku

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zc ust. 7 u.s.o. – komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie rozstrzyg-

nięcia o nieprzyjęciu kandydata w terminie 5 dni od otrzymania wniosku rodziców. 
Uzasadnienie powinno zawierać elementy wymienione w art. 107 k.p.a.

Zadanie 2□ Odwołanie rodziców do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 rodzice dziecka  odwołanie od roz-
strzygnięcia komisji rekru-
tacyjnej ( WZÓR  21 )

 7 dni od dnia otrzy-
mania uzasadnienia roz-
strzygnięcia komisji re-
krutacyjnej



Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zc ust. 8 u.s.o. – rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od roz-

strzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 
uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Zadanie 3□ Decyzja administracyjna dyrektora

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 dyrektor przedszkola  decyzja dyrektora 
dotycząca odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej ( WZÓR  9 )

 7 dni od otrzymania 
odwołania

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zc ust. 9 u.s.o. – dyrektor rozpatruje odwołanie rodziców w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania odwołania po zapoznaniu się z jego treścią oraz z dokumentacją 
komisji rekrutacyjnej.

Zadanie 4□ Skarga rodziców do sądu administracyjnego na decyzję dyrektora

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 rodzice dzieci  skarga rodzica do wo-
jewódzkiego sądu admi-
nistracyjnego na decyzję 
dyrektora o utrzymaniu 
w mocy rozstrzygnię -
cia komisji rekrutacyjnej 
( WZÓR  22 )

 30 dni od dnia dorę-
czenia decyzji dyrektora

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zc ust. 9 u.s.o. – na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przed-

szkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyj-
nego, wniesiona w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji (art. 118 ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tekst 
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).



4. Przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego

Zadanie 1□ Rozpatrzenie wniosku rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola w trakcie 
roku szkolnego

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 dyrektor przedszkola  decyzja dyrektora 
w sprawie przyjęcia ucz-
nia w trakcie roku szkol-
nego ( WZÓR  23 )

 bez zbędnej zwłoki

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20a ust. 2 u.s.o. – o przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkol-

nego na wniosek rodziców decyduje dyrektor, jeśli przedszkole dysponuje wolnym 
miejscem. Dziecko nie bierze udziału w rekrutacji.

 Art. 35 § 1 k.p.a. – dyrektor powinien rozpoznać wniosek rodziców bez zbędnej 
zwłoki.


