
. 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024 do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Otwock. –   z uwzględnieniem etapów 
wewnętrznych  

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia do dnia 

Przygotowanie oferty edukacyjne przez placówki  13.02.2023 r. 
od godz. 8:00 

16.02.2023 r. 
do godz. 
15:00 

Weryfikacja wprowadzonych ofert przez Organ Prowadzący  17.02.2023 r. do godz. 15:00 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko. 

 
20.02.2023 r. 

24.02.2023 r. 
do godz. 
12:00 

Postępowanie rekrutacyjne 

Złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i 
oświadczeniami. 

27.02.2023r.  
od godz. 

9:00 

10.03.2023 r. 
do godz. 

15:00 

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną. 13.03.2023 r. 24.03.2023 r. 
do godz. 8:00 

Szeregowanie konfliktów (weryfikacja kandydatów z tą sama 
liczbą punktów)  

24.03.2023 r.  
od godz. 8:00 

24.03.2023 r. 
do godz. 

12:00 

Symulacje naboru – etap dla Organu Prowadzącego  24.03.2023 r. 
od godz. 12:00 

24.03.2023 r. 
od godz. 

15:00 

Przydział kandydatów – etap dla Wykonawcy  24.03.2023 r. po godz. 15:00  

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
Listy dla placówek będą udostępnione od godz. 9:00  

27.03.2023 r. godz. 12.00 

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru 
konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci 
pisemnej deklaracji. 

 
27.03.2023 r. 

31.03.2023 r. 
do godz. 

15:00 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych. 
Listy dla placówek będą udostępnione od godz. 9:00 

03.04.2023 r. godz. 12.00 

Procedura odwoławcza 



W terminie 3 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych rodzic wstępuje do komisji rekrutacyjnej z 
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

od 04.04.2023 r.  

Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia 
rodzica sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. 

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic 
może wnieść do dyrektora przedszkola/ szkoły odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym 
uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata. 

Dyrektor przedszkola/ szkoły rozpatruje odwołanie rodzica 
kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 
3 dni od dnia otrzymania odwołania. 

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola/ 
szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Otwock. 

Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym od dnia do dnia 

Złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i 
oświadczeniami  

22.05.2023 r. 
od godz. 

9:00 

02.06.2023 r. 
do godz. 

15:00 

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną. 05.06.2023 r. 12.06.2023 r. 
do godz. 8:00 

Szeregowanie konfliktów (weryfikacja kandydatów z tą sama 
liczbą punktów) 

12.06.2023 r. 
od godz. 8:00 

12.06.2023 r. 
do godz. 12:00 

Symulacje naboru – etap dla Organu Prowadzącego 12.06.2023 r. 
od godz. 12:00 

12.06.2023 r. 
od godz. 15:00 

Przydział kandydatów – etap dla Wykonawcy 12.06.2023 r. po godz. 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
Listy dla placówek będą udostępnione od godz. 9:00 

13.06.2023 r. godz. 12:00 

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru 
konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci 
pisemnej deklaracji. 

 
 

13.06.2023 r. 

20.06.2023r. 
do godz. 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych. 
Listy dla placówek będą udostępnione od godz. 9:00 

21.06.2023 r. godz. 12:00 

Procedura odwoławcza. od 22.06.2023 r. 

 


