
Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr ROiSP.0050.11.2022 

z dnia 26 stycznia 2022 r.  

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniają-

cego, w tym terminy  składania  dokumentów,  na  rok  szkolny  2022/2023 do  klas I  pu-

blicznych  szkół podstawowych prowadzonych  

przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce 

 

LP. Rodzaj czynności 
Termin w postępowa-

niu rekrutacyjnym 

Termin w postępowa-

niu uzupełniającym 

1 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru 

wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z do-

kumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu re-

krutacyjnym 

21.02.2022 -

11.03.2022 
9.05.2022 - 20.05.2022 

2 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej 

publicznych szkół podstawowych i doku-

mentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu re-

krutacyjnym 

14.03.2022 -

28.03.2022 

23.05.2022 

06.06.2022 

3 
Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandy-

datów niezakwalifikowanych 

29.03.2022 7.06.2022 

4 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

29.03.2022 – 

05.04.2022 

07.06.2022 – 

15.06.2022 

5 
Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nie-

przyjętych 

06.04.2022 17.06.2022 

Procedura odwoławcza 

 

1) W terminie  7  dni  od  dnia  podania  

do  publicznej wiadomości listy kandyda-

tów przyjętych i kandydatów nieprzyję-

tych, rodzic   kandydata      może   wystą-

pić do komisji   rekrutacyjnej   z wnio-

skiem   o   sporządzenie uzasadnienia  od-

mowy  przyjęcia  kandydata  do  klasy I 

danej publicznej szkoły podstawowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) W terminie  5  dni  od dnia wystąpienia 

przez  rodzica kandydata z wnioskiem, 

komisja rekrutacyjna sporządza uzasad-

nienie odmowy przyjęcia; 

3)  W terminie  7  dni  od  dnia  otrzyma-

nia  uzasadnienia, rodzic    kandydata        

może    wnieść do    dyrektora publicznej  

szkoły podstawowej odwołanie od roz-

strzygnięcia komisji rekrutacyjnej; 

4)    W terminie 7 dni od dnia otrzymania 

odwołania, dyrektor  publicznej szkoły  

podstawowej rozpatruje  odwołanie  od  

rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej; 

5)  Na  rozstrzygnięcie  dyrektora publicz-

nej szkoły podstawowej  służy  skarga  do  

sądu administracyjnego. 

 

 

 

 

Od 06.04.2022 

 

 

 

 

Od 17.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


