
Załącznik Nr 1   

do Regulaminu rekrutacji dzieci  

do oddziału przedszkolnego  w 

Szkole Podstawowej w Śmignie  

  

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 

2022/2023.  

I. Od 02 marca 2022 roku do  18 marca 2022 potwierdzenie woli kontynuowania przez 

dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku.  

II. Od 21 marca 2022 roku do 08 kwietnia 2022 roku rekrutacja  na wolne miejsca                       

w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Śmignie ( na wniosek rodzica) .  

III. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Śmignie. do  13 kwietnia  2022 roku.  

IV. 20 kwietnia 2022 roku, podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  

list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do  oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej  w Śmignie.  

V. Od  21 kwietnia 2022 roku do  29 kwietnia 2022 roku, potwierdzenie przez 

rodziców/prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

VI. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia- 7 dni od dnia podania 

do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

Uzasadnienie odmowy przyjęcia- 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. Złożenie do dyrektora przedszkola – odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia-7 dni od terminu 

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia. Rozstrzygnięcie przez dyrektora – 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 

odmowy przyjęcia-7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej.  

Harmonogram postępowania uzupełniającego  

I. Od 09 maja 2022 r. do  30 czerwca 2022 roku rekrutacja  na wolne miejsca w oddziale 

przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Śmignie ( na wniosek rodzica) .  

II. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Śmignie do  04 lipca  2022 roku.  

III. 18 lipca 2022 roku, podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  list 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do  oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej  w Śmignie.  

IV. Od 18 lipca 2022 roku do  22 lipca 2022 roku, potwierdzenie przez rodziców/prawnych 

opiekunów kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  

V. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia- 7 dni od dnia 

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

Uzasadnienie odmowy przyjęcia- 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. Złożenie do dyrektora przedszkola – odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia-7 dni od terminu 

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia. Rozstrzygnięcie przez dyrektora – 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 

odmowy przyjęcia-7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej.  


