
Załącznik nr 1  do Zarządzenia         Nr 1 /2023   z dnia  16  stycznia 2023 roku 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Katolickiej  

Szkoły Podstawowej, dla której Diecezja Płocka  jest organem prowadzącym, na rok 

szkolny 2023/2024. 

Postępowanie rekrutacyjne 

Rodzaj czynności  Termin od  Termin do  

Zapoznanie się z ofertą 

szkół, wypełnianie i 

drukowanie wniosku. 

13.02.2023 r.  23.02.2023 r.  

Składanie w szkole 

osobiście wydrukowanego i 

podpisanego „Wniosku o 

przyjęcie dziecka do szkoły 

podstawowej innej, niż 

obwodowa”. 

27.02.2023 r.  28.04.2023 r. do godz.15.00 

Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły 

podstawowej 

05.05.2023 r.  

        

Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy 

kandydatów 

zakwalifikowanych i 

kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

12.05. 2023 r. godz. 12.00 

Składanie przez rodzica 

kandydata „Kart 

potwierdzenia woli 

uczęszczania dziecka do 

klasy I  podstawowej  w 

szkole, do której dziecko 

zostało zakwalifikowane. 

 

12.05.2023 r.  od godz. 

12.00 

19.05.2023 r. do godz. 

15.00 

Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych. 

 

22.05.2023 r. godz. 12.00 

Procedura odwoławcza 

 

W terminie 7 dni od dnia 

podania do publicznej 

wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

od 23.05. 2023 r. 



rodzic kandydata może 

wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata 

do publicznej szkoły 

podstawowej. W terminie 7 

dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia rodzic 

kandydata może wnieść do 

dyrektora szkoły odwołanie 

od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej Katolickiej  

Szkoły Podstawowej, dla których Diecezja Płocka jest organem prowadzącym, na rok szkolny 

2020/2021. 

Postępowanie uzupełniające 

Rodzaj czynności  Termin od  Termin do  

Wykaz wolnych miejsc  

 

22.05.2023 r. od godz. 9.00 

           

Złożenie osobiście wniosku 

o przyjęcie do  szkoły do 

osoby upoważnionej przez 

organ prowadzący  

22.05.2023 r. od godz. 9.00 25.05.2023 r. do godz. 15.00 

Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły 

podstawowej 

26.05.2023 r. od godz. 9.00 

 

Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy 

kandydatów 

zakwalifikowanych i 

kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

29.05.2023 r. godz. 12.00 

Składanie przez rodzica 

kandydata „Kart 

potwierdzenia woli 

uczęszczania dziecka do 

klasy I  szkoły podstawowej” 

w szkole, do której dziecko 

zostało zakwalifikowane. 

 

29.05.2023 r.  od godz. 

12.00 

31.05.2023 r. do godz. 14.00 



Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych. 

 

31.05. 2023 r. godz. 15.00 

Procedura odwoławcza 

 

W terminie 7 dni od dnia 

podania do publicznej 

wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

rodzic kandydata może 

wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata 

do publicznej szkoły 

podstawowej. W terminie 7 

dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia rodzic 

kandydata może wnieść do 

osoby upoważnionej przez 

organ prowadzący  

odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

 

od 01.06.2023 r. 

Opublikowanie na stronie 

internetowej szkoły wykazu 

wolnych miejsc 

31.08.2023 r. 

 


