
1 Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024. 
 

Lp. Rodzaj czynności  

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym  

1. 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego na kolejny rok szkolny, przez rodziców 

dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy 

wychowania przedszkolnego. 

do 13.02.2023 r.1 - 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki na 

rok szkolny 2023/2024 oraz dokumentów  

potwierdzających spełnienie przez kandydatów 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

   od 20.02.2023 r. 

   do 10.03.2023 r. 

         

od 04.05.2023 r. 

do 12.05.2023 r. 

       

3.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie odpowiednio do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy 

wychowania przedszkolnego i dokumentów, o których 

mowa w pkt. 2, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

od 13.03.2023 r. 

do 23.03.2023 r. 

      

od 15.05.2023 r. 

do 19.05.2023 r. 

 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia 

24.03.2023 r. 23.05.2023 r. 

5. 

Złożenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do 

przyjęcia potwierdzenia woli zapisu dziecka do 

przedszkola. 

od 24.03.2023 r. 

do 07.04.2023 r. 

od 23.05.2023 r. 

do 26.05.2023 r. 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych. 

12.04.2023 r. 29.05.2023 r. 

  7.  

Poinformowanie Burmistrza Polkowic - zgodnie z art. 

31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe - przez dyrektorów przedszkoli oraz szkół, w 

których zorganizowano oddziały przedszkolne o liczbie 

dzieci nieprzyjętych lub o liczbie wolnych miejsc  

do 13.04.2023 r.  

do godz. 1500 

  do 30.05.2023 r.  

do godz. 1500 

8.  

 

 

Wskazanie - zgodnie z art. 31 ust. 10  

i ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia  

2016 r. Prawo oświatowe - przez Burmistrza Polkowic 

innego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, 

do którego dziecko będzie mogło uczęszczać. 

do 28.04.2023 r. do 23.06.2023 r. 

 
 
 
 

                                                           

 


