
 

 

 

Szanowni Państwo,  

informujemy, że zgodnie Zarządzeniem Nr 12/2022 Rady Gminy Działdowo z dnia  

26 stycznia 2022 r. z od dnia 7 lutego 2022 r. rozpoczyna się  : 

  

REKRUTACJA  

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY I 

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze  

 na rok szkolny 2022/2023. 

  

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji tj. terminy, zasady oraz wzory 

wymaganych dokumentów, znajdują  się w zakładce  SZKOŁA - REKRUTACJA 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,  

a także terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej im. J. Korczaka w Księżym Dworze na rok szkolny 2022/2023 
  

Lp. Rodzaj czynności 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 
Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 
  28.01.2022 r. ---- 

2 
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.  

od 07.02.2022 r. 

do 18.02.2022 r. 

  do godz. 15:00 

---- 

3 

Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub 

innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę                     w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

od 14.03.2022 r. 

do 25.03.2022 r. 

  do godz. 15:00 

od 08.08.2022 r. 

do 12.08.2022 r. 

  do godz. 15:00 

4 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania 

przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 28.03.2022 r. 

do 31.03.2022 r. 

  do godz. 15:00 

do 16.08.2022 r. 

 do godz. 15:00 



5 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

Uwaga: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne                z 

przyjęciem do oddziału przedszkolnego lub innej formy 

wychowania przedszkolnego. 

01.04.2022 r. 

do godz. 15:00 

17.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

6 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci pisemnego oświadczenia. 

do 15.04.2022 r. 

  do godz. 15:00 

do 24.08.2022 r. 

  do godz. 15:00 

7 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

20.04.2022 r. 

do godz. 15:00 

29.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

 

    

                      

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,  

a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 

im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze na rok szkolny 2022/2023 
  

Lp. Rodzaj czynności 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 
Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 
28.01.2022 r. ---- 

2 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz                     z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych                   pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 14.02.2022 r. 

do 25.02.2022 r. 

do godz. 15:00 

od 08.08.2022 r. 

do 12.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

3 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę                      w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

od 28.02.2022 r. 

do 01.03.2022 r. 

do godz. 15:00 

do 16.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

4 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

02.03.2022 r. 

do godz. 15:00 

17.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

5 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci pisemnego oświadczenia. 

do 18.03.2022 r. 

do godz. 15:00 

do 24.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

6 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych. 

22.03.2022 r. 

do godz. 15:00 

29.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

 


