
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTWOWEJ  

Lp. Rodzaj czynności Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 2 3 4 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 7 marca 2022 r. 

godzina 10.00 

do 18 marca 2022 r. 

godzina 15.00 

od 1 czerwca 2022 r. 

godzina 10.00 

do 8 czerwca 2022 r. 

godzina 15.00 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 21 marca 2022 r. 

do 6 kwietnia 2022 r. 

od 9 czerwca 2022 r. 

do 15 czerwca 2022 r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

8 kwietnia 2022 r. 20 czerwca 2022 r. 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata woli przyjęcia 
do 15 kwietnia 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

21 kwietnia 2022 r. 27 czerwca 2022 r. 

6. 
Złożenie wniosku do komisji rekrutacyjnej 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

przez komisję rekrutacyjną 

7 dni od dnia podania do 

publicznej wiadomości 

listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

7 dni od dnia podania do 

publicznej wiadomości 

listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

7. 
Przygotowanie i wydanie przez komisję 

rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia 

5 dni od dnia złożenia 

wniosku 

o uzasadnienie odmowy 

przyjęcia 

5 dni od dnia złożenia 

wniosku 

o uzasadnienie odmowy 

przyjęcia 

8. 
Złożenie do Dyrektora odwołania 

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

9. 
Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

7 dni od dnia otrzymania 

odwołania od 

rodzica/opiekuna 

prawnego 

7 dni od dnia 

otrzymania odwołania 

od rodzica/opiekuna 

prawnego 

10. 
Przesłanie przez Dyrektora do organu 

prowadzącego listy dzieci nieprzyjętych 

do placówki 

do 31 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. 

 


