
 

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we 
Wrocławiu  rozpoczyna się 24 marca 2021 r. z wykorzystaniem elektronicznego systemu 
rekrutacji. 

Harmonogram rekrutacji 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów integracyjnych w 
przedszkolach, integracyjnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

L.p. 
Postępowanie rekrutacyjne z 
wykorzystaniem systemu informatycznego 

Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1. 

Złożyć  wniosek o przyjęcie do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

24.03.2021 

od godz. 12:00 
do godz. 15:00* 

(o godziny 12:00 
zostanie 
uruchomiony 
elektroniczny 
system) 

31.03.2021 

od godz. 8:00 
do godz:15.00* 

(o godzinnie 15:00 
zostanie zamknięty 
elektroniczny 
system) 

    

Złożenie dokumentów w placówkach 
możliwe jest w dni robocze od godz. 
8:00 do godz. 15:00* 

(25-30.03.2021 r. złożenie wniosku w 
elektronicznym systemie możliwe jest 24 
godziny na dobę) 

2. 

Sprawdzić wynik kwalifikacji w 
przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru 
(Lista dzieci zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych)  

23.04.2021 

od godz. 14:00 

3. 
Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do 
której zakwalifikowało się dziecko, 
ewentualną  rezygnację z miejsca 

26.04.2021 

od godz. 8:00 
do godz. 15:00* 

27.04.2021 

od godz. 8:00 
do godz. 15:00* 

4. 

Sprawdzić wyniki rekrutacji 
w przedszkolu/szkole podstawowej I-go 
wyboru (Lista dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych) 

30.04.2021 

od godz. 14:00 

  

L.p. 
Postępowanie uzupełniające z 
wykorzystaniem systemu informatycznego 

Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1. 
Złożyć  wniosek o przyjęcie do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego w 

14.06.2021 

od godz. 8:00 
16.06.2021 

od godz. 8:00 



szkole podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

do godz. 15:00* 

(o godziny 8:00 
zostanie 
uruchomiony 
elektroniczny 
system) 

do godz. 15:00* 

(o godzinnie 15:00 
zostanie zamknięty 
elektroniczny 
system) 

  

Złożenie dokumentów w placówkach 
możliwe jest w dni robocze od godz. 
8:00 do godz. 15:00* 

(15.06.2021 r. złożenie wniosku w 
elektronicznym systemie możliwe jest 24 
godziny na dobę) 

2. 

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w 
przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru 
(Lista dzieci zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych) 

23.06.2021 

od godz. 14:00 

3. 
Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do 
której zakwalifikowało się dziecko, 
ewentualną  rezygnację z miejsca 

24.06.2021 

od godz. 8:00 
do godz. 15:00* 

25.06.2021 

od godz. 8:00 
do godz. 15:00* 

4. 

Sprawdzić wyniki rekrutacji 
w przedszkolu/szkole podstawowej I-go 
wyboru (Lista dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych) 

29.06.2021 

od godz. 14:00 

  

  
Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły 
podstawowej w podziale na grupy 31.08.2021 

* Dotyczy godzin pracy szkoły w przypadku chęci złożenia dokumentów w formie 
papierowej. W przypadku składania dokumentów w formie papierowej do oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 108, należy złożyć je w pojemniku 
umieszczonym w przedsionku szkoły (pomieszczenie koło portierni) w zaklejonej 

kopercie. Dokumenty poddawane są 2-dniowej kwarantannie i dopiero po tym czasie 
przekazywane do sekretariatu.  

 


