
 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 

W MIKLUSZOWICACH  

NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023 

 
Szanowni Rodzice. 

 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach na podstawie 

Zarządzenia Nr 5/2022 Wójta Gminy Drwinia z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: określenia 

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023  do publicznych 

przedszkoli, oddziału przedszkolnego  w publicznej szkole oraz do klas I publicznych szkół 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia oraz Zarządzenia            

Nr 9/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach  z dnia                

31 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola Samorządowego w Mikluszowicach informuje, że 

rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola wg poniższego harmonogramu:  

 

1. Od dnia 01 marca do dnia 18 marca 2022 r. do godz. 14.00 w sekretariacie szkoły będą 

przyjmowane wypełnione wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Od dnia 01 marca 2022 r. do dnia 24 marca 2022 r. weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. W dniu 25 marca  2022 r. do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

4. Od dnia 28 marca 2022 r. do 1 kwietnia 2022 r. potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

5. W dniu 04 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych. 

Druki dokumentów wraz z oświadczeniami można pobrać z sekretariatu szkoły w godzinach pracy 

szkoły od 7.30 do 15.00 od dnia 14.02.2022 r. lub ze strony internetowej placówki: 

www.mikluszowice.pl  (w zakładce informacje przedszkole)  

WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI NALEŻY SKŁADAĆ 

W SEKRETARIACIE SZKOŁY. 

Telefon ZSP w Mikluszowicach 12 2817 123 

Z poważaniem 

Angelika Świerblewska 

Dyrektor ZSP w Mikluszowicach 

 

http://www.mikluszowice.pl/

