
Załącznik nr 1 do regulaminu 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NA  ROK SZKOLNY 2022/2023 

Od dnia Do dnia godz. Etap rekrutacji / czynność rodzica 

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej szkoły podstawowej 
1 marca 11 kwietnia 800-1500 Złożenie zgłoszenia / wniosku o przyjęcie do klasy I                 

wraz z załącznikami. 

12 kwietnia 18 kwietnia  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń                          

o przyjęcie do klasy I dzieci z obwodu szkoły i wniosków 

o przyjęcie do klasy I dzieci spoza obwodu. Weryfikacja 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

 Weryfikacja braku zgłoszeń o uczniów objętych 

obowiązkiem podjęcia  nauki w klasie pierwszej w roku 

szkolnym 2022/ 2023, zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

10  maja   Podanie do wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I . 

11 maja  18 maja 800-1500 Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I szkoły 

podstawowej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 

20 maja  1300 Podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej. 

Postępowanie uzupełniające  
23 maja 3 czerwca 800-1500 Złożenie wniosku o przyjęcie  

do klasy I szkoły podstawowej  wraz z załącznikami. 

6 czerwca 10 czerwca  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń                          

o przyjęcie do klasy I dzieci z obwodu szkoły i wniosków 

o przyjęcie do klasy I dzieci spoza obwodu. Weryfikacja 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

13 czerwca  800 Podanie do wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do klasy I szkoły podstawowej. 

13 czerwca 17 czerwca 800-1500 Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I 

szkoły podstawowej. 

20 czerwca  1300 Podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych  

20 czerwca  1500 Zakończenie rekrutacji 

 

O przyjęciu kandydata do szkoły poza terminami ujętymi w harmonogramie rekrutacji decyduje Dyrektor Szkoły. 

 

• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, 

• Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

• Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego  

w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia 
odmowy przyjęcia, 

• Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym 

uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
do dyrektora. 


