
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MAŁYCH ODKRYWCÓW 

W PIASKACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

( na podstawie Zarządzenia Nr 6/2023 Burmistrza Piask z dnia 27 stycznia 2023 r.) 

Termin Etap rekrutacji 
 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 
od 06 lutego do 20 lutego 

2023 r. 
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko 
wychowania przedszkolnego w kolejnym roku 
szkolnym. 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA 
od 01 marca  

do 19 marca 2023 r. 
Wydawanie i składanie wniosków o przyjęcie do 
przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 20 marca  
do 23 marca 2023 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do przedszkola i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o 
których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 
1082 ze zm.) 

24 marca 2023 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych. 

od 24 marca  
do 31 marca 2023 r.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. 

04 kwietnia 2023 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych. 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 
od 05  kwietnia  

do 13 kwietnia 2023 r. 
Wydawanie i składanie wniosków o przyjęcie do 
przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym. 

od 14 kwietnia  
do 17 kwietnia 2023 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do przedszkola i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art.. 150 ust. 7 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. 

18 kwietnia 2023 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych. 



od 18 kwietnia 
do 23 kwietnia 2023 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. 

24 kwietnia 2023 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych. 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 
 

Zgodnie z art. 158 ust. 6-9 ustawy Prawo oświatowe: 
 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej w przedszkolu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. 

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia 
wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów z wnioskiem. 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie 
mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w 
terminie 7 dni od otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu 
administracyjnego. 

 

SZANOWNI RODZICE 

 

Dyrektor Przedszkola Małych Odkrywców w Piaskach informuje, że podpisywanie umów na 

rok szkolny 2023/2024 z rodzicami dzieci nowoprzyjętych oraz kontynuujących edukację 

przedszkolną odbywać się będzie od dnia 4 maja 2023 r. do dnia 12 maja 2023 r. 

 Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca 

i skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola. 

 

Uwaga ! 

 Od dnia 01 marca wszystkie niezbędne druki można pobrać w przedszkolu 

lub na naszej stronie internetowej: www.piaski.przedszkolna.net  

 

 Składanie dokumentów rekrutacyjnych – w siedzibie przedszkola przy  

ul. Braci Jaroszów 1A. 

http://www.piaski.przedszkolna.net/

