
Zarządzenie nr 08/2021/2022 

          Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie    

         z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie informacji o terminach rekrutacji  

         w związku z naborem  kandydatów do oddziału przedszkolnego i innych  

         form wychowania przedszkolnego oraz klasy pierwszej na rok szkolny 

         2022/2023. 

 

Na podstawie art. 68 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe  

( Dz.U z 2021r. poz. 1082 z póź.zm. ) Dyrektor Szkoły Podstawowej               

im. Kazimierza Górskiego w Burkacie zarządza: 

§1. Rodziców kandydatów do oddziału przedszkolnego, innych form wychowania 

przedszkolnego, na uczniów klasy pierwszej informuję o terminach 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w roku szkolnym 

2022/2023 zgodnie z informacją organu prowadzącego – Zarządzeniem  Nr 12 / 

2022 Wójta Gminy Działdowo z dnia 26 stycznia 2022r. , poprzez obwieszczenie 

treści powyższej informacji na stronie internetowej www.spburkat.pl i na tablicy 

ogłoszeń szkoły oraz udostępniania do wglądu wydruku informacji                                  

w sekretariacie szkoły. 

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi szkoły. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                     Dyrektor szkoły 

                                                                                Małgorzata Lorkowska 

 

 

 

 

 

 

http://www.spburkat.pl/


Załącznik nr 1 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy 

składania dokumentów  do oddziału przedszkolnego  i innych  form wychowania 

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie  na rok 

szkolny 2022/2023 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1 Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu 

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym. 

28.01.2022 r. ------------ 

2 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy 

Szkole Podstawowej w Burkacie  w roku szkolnym 

2022/2023 

od 07.02.2022 r. 

do 18.02.2022 r. 

------------ 

3 Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w 

Burkacie wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

  

Od 14.03.2022 r. 

do 25.03.2022 r. 

do godz. 15:00 

  

Od 08.08.2022 r. 

do 12.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego  przy Szkole Podstawowej w 

Burkacie i dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 28.03.2022 r. 

do 28.03.2022 r. 

do godz. 15:00 

  

do 16.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

Uwaga: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z 

przyjęciem do oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej w Burkacie 

01.04.2022 r. 

do godz. 15:00 

17.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

6 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

do 15.04.2022 r. 

do godz. 15:00 

do 24.08.2019 r. 

do godz. 15:00 

7 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych 

20.04.2022 r. 

do godz. 15:00 

29.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                        Dyrektor szkoły 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                Małgorzata Lorkowska 



  

Załącznik nr 2  

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, 

a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie  

na rok szkolny 2022/2023  

Lp. Rodzaj czynności 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 
Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu 

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym. 
28.01.2022 r.   

2 

Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły 

Podstawowej w Burkacie wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

od 14.02.2022 r. 

do 25.02.2022 r. 

do godz. 15:00 

od 08.08.2022 r. 

do 12.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

3 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w 

Burkacie i dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 28.02.2022 r. 

do 01.03.2022 r. 

do godz. 15:00 

do 16.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

4 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

02.03.2022 r. 

do godz. 15:00 

17.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

5 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

do 18.03.2022 r. 

do godz. 15:00 

do 24.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

6 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych 

22.03.2022 r. 

do godz. 15:00 

29.08.2022 r. 

do godz. 15:00 

                                                                                   Dyrektor szkoły 

                                                                                       Małgorzata  Lorkowska 

 


