
Zarządzenie Nr 1/2022 
Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wiskitkach 

z dnia 21 lutego 2022 roku 
 

w sprawie informacji o terminach rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 
 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz Zarządzenia Nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia  
20 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  
w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Wiskitki na rok szkolny 2022/2023  zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. Nabór wniosków rekrutacyjnych na rok szkolny 2022/2023 poprzedza: 

1. od 22.02.2022r. do 28.02.2022r.-przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania 
przedszkolnego dla dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola Publicznego  
w Wiskitkach. 

2. 28.02.2022r.–weryfikacja deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz 
stwierdzenie wolnych miejsc rekrutacyjnych na rok szkolny 2022/2023. 
 

§ 2. Druki rekrutacyjne dostępne będą w siedzibie Przedszkola Publicznego w Wiskitkach,  
ul. Spółdzielcza 2 - w sekretariacie, na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja: 
www.przedszkole-wiskitki.pl. 
 
§ 3. Ogłasza się następujące terminy na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji dzieci oraz 
postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola Publicznego  
w Wiskitkach: 
 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie przez rodziców/prawnych 
opiekunów wniosku o przyjęcie do 
Przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym – w formie papierowej  
w sekretariacie przedszkola lub  
w formie skanów dokumentów 
przesłanych na adres mailowy: 
przedszkole@przedszkole-wiskitki.pl    

od 1 marca 2022 r. 
do 22 marca 2022 r. 
do godz. 14.00 

od 1 czerwca 2022 r. 
do 10 czerwca 2022 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do Przedszkola  
i dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym.  

do 29 marca 2022 r. do 17 czerwca 2022 r. 

http://www.przedszkole-wiskitki.pl/
mailto:przedszkole@przedszkole-wiskitki.pl


3. Podanie przez komisję rekrutacyjną do 
publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych – listy zamieszcza 
się na stronie internetowej przedszkola 

www.przedszkole-wiskitki.pl  
oraz w siedzibie przedszkola 

do 31 marca 2022 r. 
do godz. 14.00 

20 czerwca 2022 r. 
do godz. 14.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia - w formie papierowej  
w sekretariacie przedszkola lub w formie 
skanów dokumentów przesłanych  
na adres mailowy: 
przedszkole@przedszkole-wiskitki.pl    

od 31 marca 2022 r. 
(od godz. 14.00) 
do 8 kwietnia 2022 r. 

od 20 czerwca 2022 r.  
(od godz. 14.00) 
do 24 czerwca 2022 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych listy 
zamieszcza się na stronie internetowej 
przedszkola  

www.przedszkole-wiskitki.pl  
oraz w siedzibie przedszkola 

11 kwietnia 2022 r. 
do godz. 14.00 

27 czerwca 2022 r. 
do godz. 14.00 

 
§ 4. Tryb odwoławczy stosuje się z zachowaniem terminów określonych w art. 158,  
ust. 6 –9 cytowanej ustawy. 
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej, 
powołanemu przez Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wiskitkach odrębnym 
zarządzeniem. 
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia 
postępowania rekrutacyjnego na rok 2022/2023.  
 

 
Dyrektor Przedszkola Publicznego 

 w Wiskitkach 
(-) 

mgr Anna Kozłowska 
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