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NABÓR do klasy pierwszej 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. A. i Wł. Niegolewskich 

w Opalenicy na rok szkolny 2022/2023 

WAŻNE TERMINY! 

 
 

Termin Działania 

01.02.2022-
18.02.2022 

Składanie zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły podstawowej 
dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły 

01.02.2022-
18.02.2022 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dzieci 
zamieszkałych poza obwodem szkoły  wraz z dokumentacją 
potwierdzajacą spełnianie przez kandydata warunków  lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

21.02.2022-
25.02.2022 

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 

28.02.2022 
Podanie do publicznej wiadomści przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

01.03.2022-
07.03.2022 

Uzupełnianie dokumentów przez rodziców dzieci 
niezakwalifikowanych 

08.03.2022 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
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Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych 

 

 09.03.2022-
17.03.2022 

 
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym dzieci  
 

21.03.2022-
25.03.2022 

 
Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

dziecka do szkoly podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 
 postępowaniu rekrutacyjnym 

 

29.03.2022 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych  

 

30.03.2022-
08.04.2022 

 
Uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci 

niezakwalifikowanych 
 

12.04.2022 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
  

 

Druki rekrutacji do klasy pierwszej można pobrać ze strony szkoły  
www.spopalenica.pl  w zakładce dokumenty  lub osobiście w sekretariacie szkoły 

przy ul. Farnej i Poznańskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spopalenica.pl/
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Nabór 

do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej  

z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. A. i  Wł. Niegolewskich  

w Opalenicy 

na rok szkolny 2022/2023 

WAŻNE TERMINY! 

 

Termin Działania 

31.01.2022-
11.02.2022 

Składanie druku deklaracji o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego: w oddziale przedszkolnym przy szkole 

14.02.2022-
25.02.2022 

Rekrutacja na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych – 
składanie wniosków wraz z załącznikami 

28.02.2022-
02.03.2022 

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole 
podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

03.03.2022 
Podanie przez placówkę do publicznej wiadomości list 

dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  
oddziału przedszkolnego 

03.03.2022-
04.03.2022 

Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli 
przyjęcia do wybranej placówki, do której będzie 

uczęszczało dziecko w postaci pisemnego oświadczenia– 
dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali więcej niż 

jedną placówkę 

11.03.2022 
Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego 

W terminie 7 dni 
od otrzymania 

odwołania 

Rozpatrzenie odwołania przez dyrektora oddziału 
przedszkolnego  od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej – 

na rozstrzygnięcie dyrektora oddziału przedszkolnego służy 
skarga do sądu administracyjnego 
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Postępowanie uzupełniające do oddziałów przedszkolnych 
 
 

11.03.2022-
15.03.2022 

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału  przedszkolnego  
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

16.03.2022-
18.03.2022 

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

21.03.2022 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  

listy kandydatów zakwalifikowanych I kandydatów  
niezakwalifikowanych 

28.03.2022 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

 

 
Druki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych  można pobrać ze strony szkoły  

www.spopalenica.pl w zakładce dokumenty  lub osobiście w sekretariacie szkoły 
przy ul. Farnej i Poznańskiej. 

http://www.spopalenica.pl/

