
        Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.6.2023 

        Burmistrza miasta i gminy Piekoszów  

 z dnia 30 stycznia 2023r. 

 

 

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych   

prowadzonych przez miasto i gminę Piekoszów 

w roku szkolnym 2023/2024 

 

Data Etap rekrutacji 

od do 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych 

 

13 lutego 2023 

od godz. 8.00 

 

28 lutego 2023 

do godz. 15.00 

 

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe 

roczne przygotowanie przedszkolne  

w oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej składają wnioski (zgłoszenia,  

w przypadku dzieci obwodowych) 

o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły. 
 

01 marca 2023 

od godz. 8.00 

 

15 marca 2023 

godz. 15.00 

Złożenie w szkole podpisanego 

wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów. 

 

 

16 marca 2023 

 

31 marca 2023 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków  i kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

 

03 kwietnia  2023  

godz. 15.00 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych  
 

 04 kwietnia 2023 

 

 

12 kwietnia 2023 

do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej,   

 w postaci pisemnego oświadczenia  
 

 

13 kwietnia  2023  

godz. 13.00 

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

 

 

Postępowanie uzupełniające do klas I szkół podstawowych 



 

 

08 maja 2023 

od godz. 8.00 

 

12 maja 2023 

do godz. 15.00 

 

Złożenie w szkole podpisanego wniosku  

o przyjęcie oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów. 

 

 

15 maja 2022 

 

30 maja 2023 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków  i kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 

31 maja 2023 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych . 

 

 

01 czerwca 2023 

od godz. 8.00 

 

 

06 czerwca 2023 

 do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia do szkoły podstawowej,   

 w postaci pisemnego oświadczenia. 

 

 

07 czerwca 2023 

 

Opublikowanie list przyjętych 

i nieprzyjętych. 

 
 


