
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do 

klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Płock jest 

organem prowadzącym, na rok szkolny 2022/2023. 

 

(dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły) 

 

Postępowanie rekrutacyjne 

Rodzaj czynności termin od termin do 

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla 

rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do 

szkoły podstawowej, innej niż obwodowa. 

 

07.03.2022 r. 
od godz. 9.00 

18.03.2022 r. 
do godz. 15.00 

Składanie w szkole pierwszego wyboru  

„Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły 

podstawowej innej, niż obwodowa”. 

 

07.03.2022 r. 
od godz. 9.00 

18.03.2022 r. 
do godz. 15.00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej. 

 

21.03.2022 r. 
od godz. 9.00 

23.03.2022 r. 
do godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

 

25.03.2022 r. godz. 12.00 

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania 

dziecka do klasy I szkoły podstawowej,  

w szkole, do której dziecko zostało 

zakwalifikowane. 

  25.03.2022 r. 

   od godz. 12.00 
30.03.2022 r. 

do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych. 

 

31.03.2022 r. godz. 12.00 

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 

dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

 

od 31.03.2022 r. od godz. 12.00 

 

 

 

 



Postępowanie uzupełniające 

Rodzaj czynności termin od termin do 

Opublikowanie w systemie NABO wykazu 

wolnych miejsc. 

09.05.2022 r.  

od godz. 9.00 

Składanie w szkole pierwszego wyboru  

„Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły 

podstawowej innej, niż obwodowa”. 

 

09.05.2022 r. 
od godz. 9.00 

12.05.2022 r. 
do godz.15.00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej. 

13.05.2022 r. 
od godz. 9.00 

13.05.2022 r. 
do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

 

16.05.2022 r. godz. 12.00 

Potwierdzanie przez rodziców woli 

uczęszczania dziecka do klasy I szkoły 

podstawowej, w szkole, do której dziecko 

zostało zakwalifikowane. 

16.05.2022 r. 
od godz. 12.00 

17.05.2022 r. 
do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

 

18.05.2022 r. godz. 12.00 

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 dyrektora szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

od 18.05.2022 r. od godz. 12.00 

Opublikowanie na stronie internetowej  

www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – 

Szkoły Podstawowe wykazu wolnych miejsc. 

 

31.08.2022 r. godz. 9.00 

 

 

 

* Postępowanie uzupełniające odbywa się bezpośrednio w danej szkole. 

 

 


