
Szanowni Mieszkańcy Gminy Dywity 

 

Uprzejmie informujemy, że zapisy uczniów zamieszkujących w obwodach szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity do klas I na rok szkolny 2022/2023 

odbywają się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia w okresie od 01.03.2022 r 

do 31.03.2022r.   

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania będą dostępne na stronach 

internetowych szkół. 

Rekrutacja do gminnych przedszkoli rozpoczyna się 01.03.2022 r. Od tego dnia 

będzie można  pobierać i składać wnioski  w przedszkolu, do którego chcą Państwo zapisać 

dziecko. 

W załączeniu przekazujemy harmonogramy czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli samorządowych, oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas I w szkołach podstawowych ( dla 

uczniów spoza obwodu), oddziałów dwujęzycznych – klasa VII oraz oddziałów sportowych  

- klasa IV w Szkole Podstawowej w Dywitach.  

Jednocześnie informujemy o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz o niezbędnych dokumentach, które należy załączyć 

w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

    



                                                                                                                              Załącznik nr 1 do  

Zarządzenia Nr 23/2022  

Wójta Gminy Dywity  

z dnia 31 stycznia 2022 roku. 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dywity w roku szkolnym 2022/2023 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli: 

- od 01.03.2022r. do 18.03.2022r. - wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszenia do przedszkola, 

- od 21.03.2022r. do 24.03.2022r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, 

-  25.03.2022r. -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

- od 25.03.2022r. do 01.04.2022r. potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia, 

- 04.04.2022r.  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli. 

 

2. Postępowanie uzupełniające (w przypadku posiadania wolnych miejsc): 

- od 01.06.2022r. do 07.06.2022r. - wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszenia do przedszkola, 

- od 08.06.2022r. do 09.06.2022r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, 

- 10.06.2022r. -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

-  od 10.06.2022r. do 17.06.2022r. - potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia, 

- 20.06.2022r. -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli. 

 

 

 

 

                   

 

 

 



                                                                                                       Załącznik nr 2 do  

Zarządzenia Nr 23/2022  

Wójta Gminy Dywity  

z dnia 31 stycznia 2022 roku. 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Dywity w roku szkolnym 2022/2023 

 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Dywity: 

- od 01.03.2022r. do 18.03.2022r. - wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszenia do oddziału 

przedszkolnego, 

- od 21.03.2022r. do 25.03.2022r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, 

-  28.03.2022r. -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

- od 28.03.2022r. do 08.04.2022r. potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia, 

- 11.04.2022r.  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Dywity. 

 

2. Postępowanie uzupełniające:  

- od 20.04.2022r. do 25.04.2022r. - wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszenia do oddziału 

przedszkolnego, 

- od 26.04.2022r. do 28.04.2022r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, 

- 29.04.2022r. -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

-  od 29.04.2022r. do 06.05.2022r. - potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia, 

- do 09.05.2022r. -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Dywity. 

 

                          

             

 

 

 

 



             Załącznik do 

Zarządzenia nr 24/2022  

Wójta Gminy Dywity  

z dnia 31 stycznia 2022 roku. 

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2022/2023 

 

 

- 06.04.2022r. – podanie przez dyrektorów szkół, do wiadomości, informacji o  liczbie wolnych miejsc, 

 

- od 08.04.2022r. do 15.04.2022r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków rodziców dzieci 

zamieszkałych poza obwodem  szkoły o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 

2022/2023, 

- 29.04.2022r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

- od 29.04.2022r. do 06.05.2022r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia, 

- 12.05.2022r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

Postępowanie uzupełniające w przypadku posiadania przez szkoły wolnych miejsc będzie 

prowadzone do końca sierpnia 2022 roku. 

 

                        Załącznik nr 1 

         do Zarządzenia nr 25/2022  

Wójta Gminy Dywity  

z dnia 31 stycznia 2022 roku.  

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem 

angielskim w Szkole Podstawowej w Dywitach 

 

do 24.02.2022r. do 

15.03.2022r. 

 

sekretariat 

 

Złożenie zgłoszenia(dot. uczniów SP w Dywitach) o 

przyjęcie do oddziału dwujęzycznego 

12.05.2022r. 

godz. 15:30 

nr sal zostaną podane 

do wiadomości 

Sprawdzian predyspozycji językowych dla 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie do 

oddziału dwujęzycznego 

16.05.2022r. 

godz. 9:00 

gablota przy 

sekretariacie lub 

drzwi wejściowe do 

szkoły 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 

sprawdzianu predyspozycji językowych 



24.06.2022r. 

do godz.12:00 

 

sekretariat 

Złożenie przez kandydatów świadectwa ukończenia 

klasy VI szkoły podstawowej i innych wymaganych 

dokumentów oraz złożenie oświadczenia woli 

podjęcia nauki w klasie dwujęzycznej 

27.06.2022r. 

godz. 11:00 

gablota przy 

sekretariacie lub 

drzwi wejściowe do 

szkoły 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do klasy dwujęzycznej 

28.06.2022r. 

do godz. 14:00 

 

sekretariat 

Rekrutacja uzupełniająca – jeżeli szkoła będzie 

dysponować wolnymi miejscami, przyjmowanie 

wniosków 

29.06.2022r. 

9:00 

15:00 

 

nr sali zostanie 

podany do 

wiadomości 

gablota przy 

sekretariacie 

 

Sprawdzian predyspozycji językowych 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 

sprawdzianu predyspozycji językowych 

30.06.2022r.  

do 13:00 

 

sekretariat 

Złożenie przez kandydatów świadectwa ukończenia 

klasy VI szkoły podstawowej                    i innych 

wymaganych dokumentów 

Złożenie oświadczenia woli podjęcia nauki                 

w klasie dwujęzycznej 

01.07.2022r. 

 godz. 15:00 

gablota przy 

sekretariacie lub 

drzwi wejściowe do 

szkoły  

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do klasy dwujęzycznej 

 
Załącznik nr 2 

         do Zarządzenia nr 25/2022  

Wójta Gminy Dywity 

 z dnia 31 stycznia 2022 roku.  

 

Harmonogram  rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu piłka nożna na rok szkolny 

2022/2023 (chłopcy) 

1 

Składanie podań-zgody rodziców na 

uczęszczanie kandydata do czwartej 

klasy sportowej o piłka nożna 

do sekretariatu szkoły 

od  24.02.2022r.  

do 15.03.2022r.  

do  godz. 15:00 

2 Test sprawności fizycznej stadion publiczny w Dywitach 
5  maja  2022r. 

godz. 17:00 

3 
Listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

gablota przy sekretariacie lub 

drzwi wejściowe w szkole 

 

12 maja 2022r. 

godz. 12:00 



4 

Pisemne potwierdzenie woli podjęcia 

nauki w klasie sportowej i dostarczenie 

orzeczenia lekarskiego lekarza POZ 

do sekretariatu szkoły 

 

07 czerwca 2022r.                     

do  godz. 15:00 

5 
Listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych 

gablota przy sekretariacie lub 

drzwi wejściowe w szkole 

 

08 czerwca 2022r.  

godz. 16:30 

6 

Spotkanie informacyjne dla uczniów i 

rodziców z dyrektorem szkoły, 

wychowawcą i trenerami. 

sala zostanie podana w 

późniejszym terminie 

o terminie poinformuje 

dyrektor szkoły  

7 

Dostarczenie świadectwa ukończenia 

trzeciej klasy szkoły podstawowej 

(nie dot. uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Dywitach) 

do sekretariatu szkoły 
24 czerwca 2022r. 

do godz.12:00 

 

 

Harmonogram rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym na rok 

szkolny 2022/2023(dziewczęta/chłopcy) 

1 

Składanie podań-zgody rodziców na 

uczęszczanie kandydata do czwartej 

klasy sportowej o profilu lekkoatletyka 

do sekretariatu szkoły 

 od  24.02.2022r.  

do 15.03.2022r.  

do  godz. 15:00 

2 Test sprawności fizycznej stadion publiczny w Dywitach 
5  maja  2022r. 

godz. 17:00 

3 
Listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

gablota przy sekretariacie lub 

drzwi wejściowe w szkole 

 

12 maja 2022r. 

godz. 12:00 

4 

Pisemne potwierdzenie woli podjęcia 

nauki w klasie sportowej i dostarczenie 

orzeczenia lekarskiego lekarza POZ 

do sekretariatu szkoły 

 

07 czerwca 2022r.                     

do  godz. 15:00 

5 
Listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych 

gablota przy sekretariacie lub 

drzwi wejściowe w szkole 

 

08 czerwca 2022r.  

godz. 16:30 

6 

Spotkanie informacyjne dla uczniów i 

rodziców z dyrektorem szkoły, 

wychowawcą i trenerami. 

sala zostanie podana w 

późniejszym terminie 

o terminie poinformuje 

dyrektor szkoły 

7 

Dostarczenie świadectwa ukończenia 

trzeciej klasy szkoły podstawowe 

(nie dot. uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Dywitach)j 

do sekretariatu szkoły 
24 czerwca 2022r. 

do godz.12:00 

 

Rekrutacja uzupełniająca – jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami 

1 Przyjmowanie wniosków sekretariat 24 czerwca 2022 r. 

do godz. 15.00 



2 Test sprawności fizycznej 
stadion publiczny w 

Dywitach 

27 czerwca 2022 r. 

godz. 16.00 

 

3 

Lista kandydatów 

zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych 

gablota przy sekretariacie 

lub drzwi wejściowe w 

szkole 

28 czerwca 2022 r. 

godz. 12.00 

 

4 

Pisemne potwierdzenie woli 

podjęcia nauki w klasie sportowej i 

dostarczenie orzeczenia lekarskiego 

lekarza POZ 

oraz 

świadectwa ukończenia trzeciej 

klasy szkoły podstawowej 

(nie dot. uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Dywitach) 

do sekretariatu szkoły 30 czerwca 2022 r. 

do godz. 13.00 

 

 

 

 


