
                                                                                                                     Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji  dzieci 

                                                                                                                        do Oddziałów Przedszkolnych  i Punktu Przedszkolnego                           

w Zespole Szkół w Lubczy                                                                                                                    

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM, POSTĘPOWANIU 

UZUPEŁNIAJĄCYM ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW  

do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół w Lubczy 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

 
Rodzaj czynności 

 
Termin 

Termin 
postępowania 

uzupełniającego w 
przypadku wolnych 

miejsc w PP 
Potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego 
przez dzieci zamieszkałe na terenie Lubczy 
(przyjmowanie od rodziców deklaracji pozostawienia 
dziecka w przedszkolu zał. nr 2 )  

 
od 01 marca 

 2022 r 
 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata warunków branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym    

 
od 01 marca 2022 r. 
do 31 marca 2022 r. 

 

 
od 16 maja 2022 r. 
do 20 maja 2022 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do przedszkola oddziału przedszkolnego  
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydata warunków branych pod uwagę 
 w postępowaniu rekrutacyjnym  

 
do 08 kwietnia 2022 r. 

 

 
od 23 maja 2022 r. 
do 25 maja 2022 r. 

 
  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego 

 
do 15 kwietnia 2022 r. 

 

 
do 26 maja 2022 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
w postaci pisemnego oświadczenia (zał.nr5) 

 
do 22 kwietnia 2022 r. 

 
do 31 maja 2022 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
 i nieprzyjętych  

 
do 25 kwietnia 2022 r. 

 
do 01 czerwca 2022 r.  

Przyjmowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 
do przedszkola, oddziału przedszkolnego 

 
do 29 kwietnia  2022 r.  

 
do 10 czerwca 2022r. 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia  
do 6 maja 2022 r. 

 
do 17 czerwca 2022 r. 

Złożenie do dyrektora odwołania do rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej 

 
do 13 maja 2022 r. 

 

 
do 21 czerwca 2022 r. 

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania rodzica 
kandydata. 

do 20 maja 2022 r. 
 

do 24 czerwca 2022 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
w postępowaniu uzupełniającym. 

 
do 27 maja 2022 r. 

 
do 28 czerwca 2022 r. 

 

 


