
REKRUTACJA  

     NA ROK SZKOLNY  2023/2024 

1. W dniach od 15.02.2023 r. do 28.02.2023 roku odbędzie się u nauczyciela Oddziału 

Przedszkolnego składanie Deklaracji o kontynuację wychowania przedszkolnego 

na rok szkolny 2023/2024. Wnioski o kontynuację znajdują się na stronie szkoły 

w zakładce Rekrutacja  lub nauczyciela oddziału. 

 

2. W dniach od 01.03.2023 r.  do 31.03.2023 roku odbędzie się rekrutacja i składanie 

wniosków o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024. 

 Wnioski o przyjęcie znajdują się na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja lub u 

nauczyciela oddziału /pani A. Gaj./ Dokumenty składamy u dyrektora szkoły. 

 

3. W dniach od 01.03.2023 do 16.03.2023 odbędzie się rekrutacja  

i składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024.  

Wnioski o przyjęcie znajdują się na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja lub 

 u dyrektora szkoły. Dokumenty składamy do dyrektora szkoły. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do Oddziału 

Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jankowej  

na rok szkolny 2023/2024 

Od dnia  do dnia                   Harmonogram czynności   

 15.02.2023 28.02.2023 
Składanie u wychowawcy wniosków  o kontynuacje 

wychowania przedszkolnego   na rok szkolny 2023/2024; 

01.03.2023 31.03.2023 

Składanie przez rodziców lub opiekunów prawnych 

wniosków o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego na rok 

szkolny 2023/2024; 

  17.04.2023 
Opublikowanie listy dzieci przyjętych do Oddziału 

Przedszkolnego; 

18.04.2023 27.04.2023 
Pisemne potwierdzenie przez rodzica lub prawnego opiekuna 

dziecka, woli przyjęcia do Oddziału Przedszkolnego; 

 04.05.2023  09.05.2023 Nabór uzupełniający na wolne miejsca; 

17.05.2023 23.05.2023 

Pisemne potwierdzenie przez rodzica lub prawnego opiekuna 

dziecka, woli przyjęcia do Oddziału Przedszkolnego – nabór 

uzupełniający; 

 24.05.2022 
Opublikowanie listy dzieci przyjętych do Oddziału 

Przedszkolnego. 

Do klasy pierwszej  

Termin:  

 od dnia 

  

do dnia 
Harmonogram  czynności 

 01.03.2023 16.03.2023 

Składanie przez rodziców lub opiekunów prawnych 

wniosków  o przyjęcie do klasy pierwszej  na rok 

szkolny 2023/2024 w szkole podstawowej 

  31.03.2023 Opublikowanie list dzieci przyjętych do szkoły 



03.04.2023 24.04.2023 
Pisemne potwierdzenie przez rodzica lub prawnego 

opiekuna dziecka, woli przyjęcia do szkoły 

16.08.2023 19.08.2023 Nabór uzupełniający – składanie wniosków 

23.08.2023 29.08.2023 

Pisemne potwierdzenie przez rodzica lub prawnego 

opiekuna dziecka, woli przyjęcia do szkoły – nabór 

uzupełniający 

   30.08.2022 Opublikowanie list dzieci przyjętych do szkoły 

                                                                                           Dyrektor szkoły Alicja Rodak  

 

 


