
6'83'3 ZARZĄDZENIE NR ...................•. ./22 
PREZYDENTA WROCŁAWIA 
z dnia .. 1.~ .. t.J~-~ ..... 2022 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupeluiającego, 
w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z duia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834) i art. 154 ust. 1 pkt I ustawy z duia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupelniającego, 
w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddzialów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powier:m się Dyrektorowi Wydzialu Przedszkoli i Szkół Podstawowych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do 
ZARZĄDZENIA NR ~.~.~.!..122 
PREZYDENTA WROCŁAWIA 

z dnia ..1.?.„~~J~~.~„„. 2022 r. 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych 

L.p. 

1. 

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu 
informatycznego 

Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola!oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole 
2. podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych) 

W systemie złożyć ewentualną rezygnację z miejsca w 
3. przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało 

się dziecko 

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole 
4. podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych 

i nieprzyjętych) 

L.p. 

1. 

Postępowanie uzupełniające z wykorzystaniem systemu 

informatycznego 

Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola!oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole 

2. podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych) 

W systemie złożyć ewentualną rezygnację z miejsca w 

3. przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało 

się dziecko 

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole 

podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych) 

Lista dzieci przyjętych do przedszkola!szkoły podstawowej 
w podziale na grupy 

Data 
rozpoczęcia 

23.03.2022 

Data 
zakończenia 

30.03.2022 

22.04.2022 

25.04.2022 26.04.2022 

29.04.2022 

Data 
rozpoczęcia 

13.06.2022 

Data 
zakończenia 

15.06.2022 

24.06.2022 

27.06.2022 28.06.2022 

29.06.2022 

31.08.2022 


