
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  1/2022 

Wójta gminy Kodeń z dnia 3 stycznia 2022 r.  
 

Harmonogram rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 

data Etap rekrutacji/czynność rodzica 

od  do 

 

kontynuacja edukacji przedszkolnej 

 

 

21 lutego 

 

28 lutego 

do godz. 15:30 

Złożenie potwierdzenia o 

kontynuowaniu przez dziecko 

wychowania przedszkolnego w 

kolejnym roku szkolnym.* 

 

postępowanie rekrutacyjne do przedszkola 

 

od 24 lutego 
pobieranie dokumentów 

rekrutacyjnych 

od 24 lutego do 7 marca 

złożenie podpisanego wniosku o 

przyjęcie dokumentów 

potwierdzających spełnianie 

kryteriów rekrutacyjnych. 
UWAGA 

Należy złożyć kopię orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego ze względu 

na niepełnosprawność, poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata. 

od 9 marca do 15 marca 

Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków i 

dokumentów oraz wykonanie 

przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności 

wymienionych w art. 150 ust. 7 

ustawy Prawo Oświatowe. 

Postępowanie rekrutacyjne. 

16 marca 

Podanie do publicznej 

wiadomości list dzieci 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do 

przedszkola. 

 

od 17 marca 

 

do 21 marca 

Złożenie potwierdzenia woli 

zapisu dziecka  

w przedszkolu, do którego 

dziecko zostało zakwalifikowane 

 Podanie do publicznej 



22 marca wiadomości list dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych  

do przedszkola 

 

postępowanie uzupełniające do przedszkola 

 

od 21 marca do 23 marca 

Złożenie podpisanego wniosku o 

przyjęcie dokumentów 

potwierdzających spełnianie 

kryteriów rekrutacyjnych. 

od 24 marca do 25 marca 

Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków i 

dokumentów oraz wykonanie 

przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności 

wymienionych w art. 150 ust. 7 

ustawy Prawo Oświatowe. 

Postępowanie rekrutacyjne. 

28 marca 

Podanie do publicznej 

wiadomości list dzieci 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do 

przedszkola w postępowaniu 

uzupełniającym 

od 29 marca do 1 kwietnia 

Złożenie potwierdzenia woli 

zapisu dziecka  

w przedszkolu, do którego 

dziecko zostało zakwalifikowane 

w postępowaniu uzupełniającym 

4 kwietnia 

Podanie do publicznej 

wiadomości list dzieci 

przyjętych do przedszkola  

w postępowaniu uzupełniającym 

 

procedura odwoławcza 

 

 

 

 

od 5 kwietnia 

W terminie 7 dni od dnia 

opublikowania list dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych rodzic może wystąpić 

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia rodzic może wnieść do 

dyrektora Zespołu odwołanie od 



rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

22 sierpnia 

podanie do publicznej 

wiadomości informacji o 

wolnych miejscach w 

przedszkolu (strona internetowa 

ZPO, tablica ogłoszeń w 

przedszkolu) 

 

 

* Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w 

rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację (potwierdzenie) o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego, w terminie od 21.02.2022 r. do 28.02.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


