
  Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024 

                         ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 
LP ETAPY REKRUTACJI Terminy w 

postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Terminy w 
postępowaniu 

uzupełniającym 
1 Złożenie deklaracji o kontynuowania 

wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 
2023/2024 
od 13 lutego 2023   do 17 lutego 2023 

 
- 

 
- 

2 Złożenie wniosków/kart zapisu o przyjęcie 
dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej wraz               z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę            
w postępowaniu rekrutacyjnym  

  
od 1 marca 2023 

 
do 17 marca 2023 

 

 
od 15 maja 2023 

 
do 22 maja 2023 

3 Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną 
wniosków/kart zapisu o przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej                              
i dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji czynności, o których 
mowa w art. 150 ust.7 ustawy – Prawo 
Oświatowe 

   
od 20 marca 2023 

 
do 29 marca 2023 

  

 
od 29 maja 2023 

 
do 31 maja 2023 

4 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjna list kandydatów 
zakwalifikowanych                         i kandydatów 
niezakwalifikowanych    

  
30 marca 2023 

 

 
1 czerwca 2023 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną list kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych   
 

 
31 marca 2023 

 
2 czerwca 2023 

6 Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej                               
o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do 
oddziału przedszkolnego 
 

 
od 3 kwietnia 2023 

 
od 12 kwietnia 2023 

 

 
od 5 czerwca 2023 

 
od 12 czerwca 2023 

7 Potwierdzenie przez rodzica /opiekuna 
prawnego kandydata woli przyjęcia do oddziału 
przedszkolnego               w szkole podstawowej 
w postaci złożenia pisemnego oświadczenia  

 

   
od 13 kwietnia 2023 

 
do 19 kwietnia 2023 
  

 
od 13 czerwca 2023 

 
do 16 czerwca 2023 
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KLASA PIERWSZA 
LP ETAPY REKRUTACJI Terminy w 

postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Terminy w 
postępowaniu 

uzupełniającym 
1 Złożenie wniosków /kart zapisu do klasy pierwszej 

szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę                             
w postępowaniu rekrutacyjnym  

 
od 1 marca 2023 

 
do 17 marca 2023 

 
od 15 maja 2023 

 
do 22 maja 2023 

2 Weryfikacja przez komisję wniosków i kart zapisów                      
o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej                         
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydatów warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę    w postępowaniu rekrutacyjnym      

 
od 20 marca 2023 

 
do 29 marca 2023 

 
od 29 maja 2023 

 
do 31 maja 2023 

3 Podanie do publicznej wiadomości list Kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

 
30 marca 2023 

 
1 czerwca 2023 

4 Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych   

 
31 marca 2023 

 

 
2 czerwca 2023 

5 Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej                               
o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do   klasy 
pierwszej szkoły podstawowej 
 
 

 
od 3 kwietnia 2023 

 
do 12 kwietnia 2023 

 
od 5 czerwca 2023 

 
do 12 czerwca 2023 

6 Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego 
kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej                 w formie pisemnego 
oświadczenia 
 
  

 
od 13 kwietnia 2023 

 
do 19 kwietnia 2023 

 
od 13 czerwca 2023 

 
do 16 czerwca 2023 

 


