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Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia nr 37/2021/2022 
Dyrektora Szkoły Podstawowej   
im. Mikołaja Kopernika w Piaskach 
z dnia 11 lutego 2022 r. 

 

HARMONOGRAM  

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  
do klas pierwszych 

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach 
 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 

Lp. 

posiedzeń 

Komisji 

 

Termin  

 

Postępowanie rekrutacyjne 

 

I etap postępowania rekrutacyjnego 

 

1.  1 marca – 11 kwietnia 2022 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

2.  12 kwietnia – 18 kwietnia 

2022 roku 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa 

w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1082 ze zm.). 

3. 10 maja 2022 roku Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
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zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie 

w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. 

4. 11 maja – 18 maja 2022 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia do przedszkola w postaci 

pisemnego oświadczenia. 

 

5. 20 maja 2022 r. Ustalenie wyników postępowania 

rekrutacyjnego, sporządzenie i podanie do 

publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych poprzez umieszczenie 

w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. 

 

II etap postępowania rekrutacyjnego 

 

1. 23 maja – 3 czerwca 2022 

roku 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

2. 6 czerwca – 10 czerwca 2022 

r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu uzupełniającym. 

 

3. 

 

13 czerwca 2022 roku Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie 

w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. 
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4. 13 czerwca – 17 czerwca 2022 

r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia do przedszkola w postaci 

pisemnego oświadczenia. 

 

5. 20 czerwca 2022 roku Ustalenie wyników postępowania 

rekrutacyjnego, sporządzenie i podanie do 

publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych w postępowaniu 

uzupełniającym poprzez umieszczenie 

w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. 

 

6. 24 czerwca 2022 roku Sporządzenie sprawozdania z prac komisji 

i przedstawienie go Dyrektorowi szkoły. 

Sprawozdanie powinno zawierać prócz 

danych statystycznych opis działań oraz 

wnioski do organizacji pracy komisji w 

kolejnym roku szkolnym. 

7. do końca sierpnia  

roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny 

W przypadku złożenia przez rodziców 

kolejnych wniosków rekrutacyjnych 

przeprowadzenie postępowania 

rekrutacyjnego według tych samych zasad 

jw. 

 

II    Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryterium ustawowego jakim jest 

obwód szkoły, w którym kandydat zamieszkuje (art. 130 ust. 5 ustawy) i tzw. kryteriów 

samorządowych (art.133 ust. 2 i 3 ustawy).  

 

 


