
 

ZASADY ZAPISÓW DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

 ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ST. STASZICA 

W TYCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023 (na podstawie Zarządzenia nr 7.2022 

Burmistrza Tyczyna z dnia 14 stycznia 2022 r.) 

1. Zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych Szkoły Podstawowej  

im. St. Staszica w Tyczynie trwają  do 18 marca 2022 r. 

 

Do oddziałów przedszkolnych zapisujemy dzieci urodzone w 2016 r. (sześciolatki). 

 

Do klas I  zapisujemy dzieci urodzone w 2015 r. (siedmiolatki), obowiązkowe zapisy. 

 

2. Karty zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony internetowej szkoły, bądź  

w sekretariacie szkoły ul. Pułanek 4. 

 

3. Zapisy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 

w sekretariacie szkoły ul. Pułanek 4. 

 

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/ opiekun prawny, bądź przesyła skan wniosku 

(z podpisami rodziców/opiekunów) o przyjęcie na pocztę szkolną: sptyczyn@intertele.pl.  

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7.2022 Burmistrza Tyczyna z dnia 24 stycznia 2022 r. 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych 
 

Terminy Czynności 

od 7 marca do 18 marca 

2022 roku  

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 8 kwietnia 2022 r.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

do 15 kwietnia 2022 r.  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci pisemnego oświadczenia 

do 18 kwietnia 2022 r.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 



 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7.2022 Burmistrza Tyczyna z dnia 24 stycznia 2022 r. 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do 

klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Tyczyn 

 

Terminy Czynności 

do 18 marca 2022 r.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej ośmioletniej 

szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 8 kwietnia 2022 r.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

do 15 kwietnia 2022 r.  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci pisemnego oświadczenia 

do 18 kwietnia 2022 r.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

W przypadku kiedy dany termin wypada lub upływa w sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy. 

 

   

 

 


