
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTEPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MALUTKOWO W KRAKOWIE 

 

Rodzaj czynności 

Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

oraz uzupełniającym 

Udostępnienie informacji o rekrutacji. 20.02.2023 r. 

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 20.02-28.02.2023 r. 

Podpisywanie umów przez rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne. 

 Niepodpisanie umowy w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 

13.03-24.03.2023 r., Budynek 1, 

godz: 12:00-17:00 

Przyjmowanie nowych wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami.  
Elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 01.03.2023 od godz. 8:00 do 31.03.2023 do godz. 24:00. 

01.03-31.03.2023 r, Budynek 1,  

godz: 7:00-17:00 

Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną (Przewodniczący może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach). 
01.03-07.04.2023 r. 

Ogłoszenie wyników rekrutacji czyli dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. 
 Wysłanie wiadomości e-mail do rodziców.  

Wiadomość otrzymają rodzice, którzy podali we wniosku adres poczty elektronicznej. 

21.04.2023 r. 

godz: 9:00 

Podpisywanie umów pomiędzy przedszkolem a rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola.  

Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 

24.04-05.05.2023 r., Budynek 1,  

godz: 12:00-17:00 

Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc w przedszkolu. 
08.05.2023 r. 

godz: 9:00 

Składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola,  

a następnie odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji do Dyrektora Przedszkola. 
08.05-12.05.2023 r. 

Rekrutacja uzupełniająca: przyjmowanie wniosków w przedszkolu w godzinach ustalonych przez Dyrektora, jedynie  

w formie papierowej. 

25.05-02.06.2023 r., Budynek 1,  

godz: 15:00-17:00 

Rekrutacja uzupełniająca: weryfikacja wniosków przez przedszkole, możliwe żądanie dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach. 
25.05-05.06.2023 r. 

Rekrutacja uzupełniająca: ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).  

Informacja zostanie wysłana e-mailowo. 

09.06.2023 r. 

godz: 9:00 

Rekrutacja uzupełniająca: podpisywanie umów z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola 

w godzinach ustalonych przez Dyrektora. 

12.06-23.06.2023 r. 

godz: 15:00-17:00 

Rekrutacja uzupełniająca: ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc  

w przedszkolu. 

26.06.2023 r. 

godz: 15:00 

Rekrutacja uzupełniająca: procedura odwoławcza od odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. 26-30.06.2023 r. 

 


