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Zarządzenie Nr 13/2020 

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 66 

                                                        z dnia 20 kwietnia 2020 r.  
 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

oraz terminów składania dokumentów. 

Na podstawie: 

 Na podstawie art. 30 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.    z 2019 r. poz. 506, 

1309, 1571, 1696, i 1815) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 i  art. 29 ust. 2  pkt. 2,  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 

374).  

 Zarządzenia Nr 3717/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2020 r. 

zarządza się, co następuje; 

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do Przedszkola 

Miejskiego   nr 66 w Łodzi na rok szkolny 2020/2021 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 

 

 

 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

 

od 04.05.2020 r. 

do 15.05.2020 r.   

do godz . 15.00 

 

 

od 03.08.2020 r. 

do 07.08.2020 r.   

do godz . 15.00 

 

 

 

 

 

 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola i 

dokumentów potwierdzających 

spełnienie 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 z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. 

 

 

 

 

 

od 04.05.2020 r. 

do 19.05.2020 r. 

(godz. 15.00) 

 

 

 

 

 

od 03.08.2020 r. 

do 07.08.2020 r.   

(godz. 15.00) 

 

3. 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

 

 

 

 27.05.2020 r. 

 godz. 15.00 

 

 14.08.2020 r. 

 godz. 15.00  



 

4.  

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

 

od 27.05.2020 r. 

do 29.05.2020 r.   

do godz . 15.00 

 

 

od 17.08.2020 r. 

do 19.08.2020 r.   

do godz . 15.00 

 

5.  

 

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

 

  

05.06.2020 r. 

godz. 15.00 

 

21.08.2020 r. 

godz. 15.00 

    

 

§ 2. dopuszcza się dokonanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej czynności złożenia 

wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami oraz czynności potwierdzenia przez 

rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia 

postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.     

 

     

      

                             Irena Walaszek 

          Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 66 

............................................................. 

       Podpis i pieczątka dyrektora przedszkola 
 


