
Załącznik nr 1 

do zarządzenia Nr 7/2023 

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 17 stycznia 2023 r. 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH 

PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

Lp. Czynność 

 

Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające 

1. Zgłoszenie deklaracji przez rodziców dziecka przyjętego do 

danego przedszkola/oddziału przedszkolnego o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub w tym 
oddziale przedszkolnym 

1 lutego 2023r. – 14 lutego 2023r.  

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

21 lutego 2023 – 14 marca 2023 r. 15 maja 2023 r. – 31 maja 2023r. 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

do 21 marca 2023 r. do 6 czerwca 2023 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 
 22 marca 2023 r.  7 czerwca 2023 r. 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego 

oświadczenia 
do 4 kwietnia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r. 

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

do 12 kwietnia 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. 

7. Procedura odwoławcza od 12 kwietnia 2023 r. od 20 czerwca 2023 r. 



 

Załącznik nr 2 

do zarządzenia Nr 7/2023 

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 17 stycznia 2023 r. 

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  

ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM  

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

Lp. Czynność 

 

Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1 marca 2023 r. – 17 marca 2023 r. 8 maja 2023 r. – 22 maja 2023 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

do 23 marca 2023 r. do 24 maja 2023 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

 24 marca 2023 r.  25 maja 2023 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 

postaci pisemnego oświadczenia 
do 13 kwietnia 2023 r. do 6 czerwca 2023 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 14 kwietnia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. 

6. Procedura odwoławcza 
od 14 kwietnia 2023 r. od 7 czerwca 2023 r. 

 


