
ZARZĄDZENIE NR 4/2020 
 

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim 

z dnia 25 marca 2020 roku 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

w tym terminów składania dokumentów 
do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim 

na rok szkolny 2020/2021 
 
 
Na podstawie art. 154 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W związku z wystąpieniem na terenie kraju stanu nadzwyczajnego związanego 

z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, 

w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki, określa się nowe terminy 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim 

na rok szkolny 2020/2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 4/2020 
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 
w Mińsku Mazowieckim 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli miejskich  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

dla których Miasto Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym 

na rok szkolny 2020/2021 

 

Lp. Rodzaj czynności: 
Termin w 

postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole 
podstawowej  wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

od 1 kwietnia 2020 r.  
od godz. 8.00  
 

do 15 kwietnia 2020 r.  
do godz. 15.00 

od 15 czerwca 2020 r.  
od godz. 8.00 
 

do 17 czerwca 2020 r.  
do godz. 15.00 

2. Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną/dyrektora* wniosków 
o przyjęcie do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków i kryteriów 
branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

do 22 kwietnia 2020 r.  do 19 czerwca 2020 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję 
rekrutacyjną/dyrektora* listy 
kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych 

27 kwietnia 2020 r. 
do godz. 10.00 

22 czerwca 2020r. 
do godz. 10.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia 

od 27 kwietnia 2020 r. 
od godz. 10.00 
 

do 29 kwietnia 2020 r. 
do godz. 15.00 

od 22 czerwca 2020 r.  
od godz. 10.00 
 

do 24 czerwca 2020 r.  
do godz. 15.00 

5. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję 
rekrutacyjną/dyrektora* listy 
kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych. 

4 maja 2020 r. 
do godz. 12.00 

26 czerwca 2020 r.  
do godz. 10.00 

 

 

* w postępowaniu uzupełniającym czynność wykonywana przez dyrektora 


