


Załącznik Nr 1 do 

Zarządzenia Nr 13/22 

Burmistrza Miasta i Gminy 

Lutomiersk z dnia 27 

stycznia 2022 r. 
 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH 

PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LUTOMIERSK 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów 

deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego 

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 

w publicznej szkole podstawowej oraz 

publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego 

 01.02.2022 r. - 28. 02. 2022 r. - 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie 

do przedszkola, oddziału przedszkolnego w 

publicznej szkole podstawowej oraz publicznej 

innej formie wychowania przedszkolnego wraz 

z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

  01. 03. 2022 r.  

          – 31. 03. 2022 r. 

04.05.2022 r.  

        - 27.05.2022 r. 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej oraz publicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego 

 

06.04.2022 r. 

 

31.05.2022 r. 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

07.04.2022 r.  

do godz. 12:00 

02.06.2022 r.  

do godz. 12:00 

5   potwierdzenie przez rodzica kandydata woli '   

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

08.04.2022 r - 22.04.2022 r. 06.06.2022 r. - 10.06.2022 r. 

6. 

Podanie do publicznej widomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

26.04.2022 r.  

do godz. 12:00 

14.06.2022 r.  

do godz. 12:00 



Załącznik Nr 2 do 

Zarządzenia Nr 13/22 

Burmistrza Miasta i Gminy 

Lutomiersk z dnia 27 

stycznia 2022 r. 
 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH 

PRZEZ GMINĘ LUTOMIERSK NA 

ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 

I publicznej szkoły podstawowej wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 01.03.2022 r.  

- 31.03.2022 r. 

 04.05.2022 r. 

 - 27.05.2022 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej 

szkoły podstawowej 

 

06.04.2022 r. 

 

31.05.2022 r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

        07.04.2022 r.  

do godz. 12:00 

02.06.2022 r. 

do godz. 12:00 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

 08.04.2022 r.    

       - 22.04.2022 r. 

   06.06.2022 r.  

          - 10.06.2022 r. 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

26.04.2022 r. 

do godz. 12:00 

14.06.2022 r. 

do godz. 12:00 

 

 

 


