
REKRUTACJA 

do oddziałów przedszkolnych  

przy Szkole Podstawowej nr 1w Kożuchowie 

na rok szkolny 2022/2023 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.17.2022 Burmistrza Kożuchowa z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kożuchów 

ogłaszamy REKRUTACJĘ do oddziałów przedszkolnych 

przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kożuchowie. 

 

Informujemy, że przy ul. Chopina 11 znajduje się oddział przedszkolny dla dzieci 6 letnich 

(tzw. „zerówka”), natomiast przy ul. A.Haller 1 (budynek byłego gimnazjum) znajdują się 

oddziały dla dzieci od 3 do 6 lat.  

 

 

UWAGA! 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kożuchowie składają  

na rok szkolny 2022/2023 TYLKO deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  

w oddziałach przedszkolnych przy szkole Podstawowej nr 1 w Kożuchowie (DRUK NR 1). 

Termin składania deklaracji:do 7 lutego 2022r. 

Złożona deklaracja gwarantuje dzieciom miejsce w naszym przedszkolu. 



HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

 Rodzaj czynności: Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym: 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym: 

1. Złożenie wniosku(DRUK NR 2)o przyjęcie 

do oddziału przedszkolnego szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie 

przez kandydata kryteriów branych  

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

  

 

od 14 lutego 2022r. 

do 25 lutego2022r. 

 

 

od 21  marca 2022r. 

do 01 kwietnia 2022r. 

 

2. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego szkoły podstawowej                                

i dokumentów potwierdzających spełnienie                    

przez kandydata kryteriów branych                      

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 

do 04 marca 2022r. 

 

 

do 04 kwietnia 2022r. 

 

3. Podanie do publicznej wiadomości  

przez Komisję Rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych 

 i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

 

08 marca 2022r. 

godz. 9.00 

 

08 kwietnia 2022r. 

godz. 9.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego 

opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia(DRUK NR 3) 

 

Niezłożenie pisemnego oświadczenia                                           

przez rodzica/prawnego opiekuna                 

będzie oznaczało rezygnację                        

z miejsca w oddziale przedszkolnym.  

 

 

od  09 marca 2022r. 

do 17 marca 2022r. 

 

od 11 kwietnia 2022r. 

do 21 kwietnia 2022r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości  

przez Komisję Rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 

 

18 marca 2022r. 

godz. 9.00 

 

22 kwietnia 2022r. 

godz. 9.00 

 

 

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  

lub wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnegomożna pobierać/składać 

w sekretariacie szkoły przy ul. Chopina lub A. Haller w godz. 7.30 do 14.30. 

Powyższe dokumenty można również pobrać ze strony internetowej naszej szkoły.  


