
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do brzeskich przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 

655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089) podaję do publicznej wiadomości terminy związane z 

naborem do przedszkola. W przypadku gdy przedszkole dysponować będzie wolnymi miejscami przedstawiam harmonogram 

przeprowadzenia naboru uzupełniającego. 

L

P 

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i 

uzupełniającym 
Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

20.02.2023 godz.8.00 03.03.2023 godz.15.00 

2. 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków do przedszkola i 

dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

20.02.2023 godz.8.00 16.03.2023 godz.15.00 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

22.03.2023 godz.15.00 

4. 
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 
23.03.2023 godz.11.00 30.03.2023 godz.12.00 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

31.03.2023 godz. 8.00 

https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(154)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT


6. 

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

20.04.2023 godz.8.00 28.04.2023 godz.15.00 

7. 

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

20.04.2023 godz. 8.00 12.05.2023 godz.15.00 

8. 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

uzupełniającym 

17.05.2023 godz.9.00 

9. 

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzupełniającym 

18.05.2023 godz.10.00 26.05.2023 godz.15.00 

10 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

29.05.2023 godz. 9.00 

 

          Z up. Burmistrza 

                                                                                                       Z-ca Burmistrza  

(-) Tomasz Filipkowski 

 



 

 


