
INFORMATOR
DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W GMINIE KLUCZBORK W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

                              

                                       ZMIANY TERMINÓW REKRUTACJI  

SZANOWNI RODZICE!

W związku ze zmianą Zarządzenia Nr BR.0050.9.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22

stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz

postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych, a także

do oddziałów sportowych klas wyższych szkół podstawowych, niż klasa I,  prowadzonych przez

Gminę Kluczbork, przekazujemy informacje co następuje:

1. W oparciu o Zarządzenie Nr BR.0050.61.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 marca 

2020 roku oraz Zarządzenie Nr BR.0050.71.2020  Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 

kwietnia 2020 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, 

publicznych szkół podstawowych, a także do oddziałów sportowych klas wyższych szkół 

podstawowych,niż klasaI, prowadzonych przez Gminę Kluczbork, harmonogram postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Data

Etap rekrutacji/ czynności rodzica
od do

6 kwietnia (godz.15.00) Zakończenie naboru

16 kwietnia 22 kwietnia
Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków

o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie

kryteriów rekrutacyjnych.

23 kwietnia
(godz. 8.00)

Opublikowanie  list  kandydatów zakwalifikowanych
i  niezakwalifikowanych  na  stronie  internetowej
danego  przedszkola  /  szkoły  podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi.

24 kwietnia
( godz.8.00)

30 kwietnia
( godz.15.00)

1.Potwierdzenie  zapisu  woli  kandydata  zakwalifikowanego
do  przedszkola  w  formie  elektronicznej  przez  system

elektroniczny  –  nabór  /  w  oddziałach  przedszkolnych
w szkołach poprzez wrzucenie potwierdzenia zapisu woli do
skrzynki znajdującej się w holu danej jednostki oświatowej,



lub  wysłanie  listem  poleconym  (decyduje  data  stempla
pocztowego).

2.Złożenie  oświadczeń,  o  dochodzie  przez  tych  rodziców,
którzy otrzymali równorzędną liczbę punktów, przez:

• wrzucenie oświadczenia do skrzynki znajdującej się

w holu danej jednostki oświatowej,
• lub  wysłanie  listem  poleconym  (decyduje  data

stempla pocztowego).

7 maja ( do godz.15.00)
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych               
i niezakwalifikowanych w związku z kryterium dochodowym
( publikacja na stronie internetowej danego 

przedszkola/szkoły).

8 maja do 12 maja ( do godz.15.00) Potwierdzenie zapisu woli kandydata  zakwalifikowanego do

przedszkola  w związku z kryterium dochodowym w formie
elektronicznej  przez  system  elektroniczny  -nabór  ,  /  w
oddziałach  przedszkolnych  w  szkołach  poprzez  wrzucenie

potwierdzenia zapisu woli do skrzynki znajdującej się w holu
danej  jednostki  oświatowej,  lub  wysłanie  listem

poleconym( decyduje data stempla pocztowego) 

14 maja
( godz.8.00)

Opublikowanie list kandydatów przyjętych                         
i nieprzyjętych na stronie internetowej danego 
przedszkola / szkoły podstawowej z oddziałami 
przedszkolnymi.

Procedura odwoławcza

Od 15 maja W terminie  7  dni  od  dnia  opublikowania  list  kandydatów
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  decyzji  komisji
rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych     
                 w szkołach podstawowych

22 czerwca Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych

miejsc.

22 czerwca 26 czerwca Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

22 czerwca 29 czerwca Złożenie w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole
pierwszego  wyboru,  wniosku  o  przyjęcie  wraz
z załącznikami (oświadczeniami i zaświadczeniami).przez:

• wrzucenie  wniosku  do  skrzynki  znajdującej  się  w

holu danej jednostki oświatowej,
• lub  wysłanie  listem  poleconym  (decyduje  data

stempla pocztowego).

30 czerwca 1 lipca Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków
o  przyjęcie  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie

kryteriów rekrutacyjnych.

                             2 lipca

(godz. 8.00)

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych na stronie internetowej danego 
przedszkola / szkoły podstawowej z oddziałami 
przedszkolnymi.

Od 2 lipca 8 lipca 1.Potwierdzenie  woli  zapisu  kandydata  zakwalifikowanego



(godz.8.00) (godz.15.00) do  przedszkola  w  formie  elektronicznej  przez  system
elektroniczny  -nabór/  w  oddziałach  przedszkolnych

wrzucenie potwierdzenia zapisu woli do skrzynki znajdującej
się w holu danej  jednostki  oświatowej lub wysłanie listem

poleconym ( decyduje data stempla pocztowego).
2.Złożenie  oświadczeń  o  dochodzie  przez  tych  rodziców,
którzy otrzymali równorzędną liczbę punktów, przez:

• wrzucenie do skrzynki znajdującej się w holu danej

jednostki oświatowej,
• lub  wysłanie  listem  poleconym  (decyduje  data

stempla pocztowego) 

12 lipca Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych               
i niezakwalifikowanych w związku z kryterium 
dochodowym na stronie internetowej danego 
przedszkola / szkoły podstawowej z oddziałami 
przedszkolnymi.

13 lipca Potwierdzenie zapisu woli kandydata zakwalifikowanego do
przedszkola  w związku z kryterium dochodowym w formie

elektronicznej  przez  system  elektroniczny  –  nabór/
w  oddziałach  przedszkolnych  w  szkołach  wrzucenie
potwierdzenia zapisu woli do skrzynki znajdującej się w holu

danej jednostki  oświatowej  lub wysłanie  listem poleconym
( decyduje data stempla pocztowego).

14 lipca
(godz.8.00)

          

Opublikowanie  list  kandydatów  przyjętych
i  nieprzyjętych  na  stronie  internetowej  danego
przedszkola  /  szkoły  podstawowej  z  oddziałami
przedszkolnymi.

                         15 lipca              Procedura odwoławcza. 

                            31 sierpnia             Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu 

wolnych  miejsc  w  przedszkolach  /  w  oddziałach

przedszkolnych opublikowanie na stronie internetowej 

szkoły wykazu wolnych miejsc. 

   

Rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021 odbywa się za pomocą:

• systemu elektronicznego – we wszystkich przedszkolach, grupach wczesnoprzedszkolnych, 

na stronach naboru https://nabor.pcss.pl/kluczbork oraz https://nabor.pcss.pl/kluczbork  gw  

• w formie papierowej( wrzucenie wniosków do skrzynki znajdującej się w holu szkoły, 

wysłanie listem poleconym),przesłanie skanów bądź zdjęć dokumentów na adres poczty 

elektronicznej danej szkoły we wszystkich oddziałach przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych.


