
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2412/VIII/2022 

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  

z dnia  28 stycznia 2022r.  

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

Termin Godz. Etap rekrutacji 

od do   

Zgłoszenia do szkoły dzieci z obwodu  

1 marca 25 marca od 10:00 
składanie 

dokumentów 
w 

przedszkolu 
w godzinach 

pracy 
placówki 

Uruchomienie systemu rekrutacyjnego. Wypełnianie w 
programie NABO zgłoszeń przez rodziców. Składanie 
przez rodziców do szkół, wydrukowanych z NABO i 

podpisanych zgłoszeń. 

Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych 

1 kwietnia 15 kwietnia od 10:00 
składanie 

dokumentów w 
przedszkolu w 

godzinach 
pracy placówki 

Wypełnianie w programie NABO wniosków przez 
rodziców. Składanie przez rodziców, do szkół pierwszego 

wyboru, wydrukowanych z NABO i podpisanych, 
wniosków o przyjęcie do szkoły, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie wybranych kryteriów.  

1 kwietnia 20 kwietnia w godz. pracy 
placówki 

Potwierdzanie złożenia wniosków w programie NABO 
przez placówki 

21 kwietnia do zakończenia 
całego procesu 
rekrutacji 
zasadniczej 

w godz. pracy 
placówki 

Prace Komisji Rekrutacyjnych (sprawdzanie dokumentów, 
obliczenia rekrutacji...) 

  29 kwietnia do 10:00  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych. 

29 kwietnia 5 maja od 10:00  Potwierdzanie  przez rodziców woli zapisu dziecka do 
szkoły do którego zostało zakwalifikowane. (Potwierdzenia 

dokonuje rodzic w systemie NABO) 

  6 maja do 10.00  Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych 

Postępowanie uzupełniające do szkół podstawowych 

2 czerwca 8 czerwca od 10:00 
składanie 

dokumentów w 
przedszkolu w 

godzinach 
pracy placówki 

Wypełnianie w programie NABO wniosków przez 
rodziców. Składanie przez rodziców, do szkół , 

wydrukowanych z NABO i podpisanych, wniosków o 
przyjęcie do szkoły, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie wybranych kryteriów.  

2 czerwca 9 czerwca w godz. pracy 
placówki 

Potwierdzanie złożenia wniosków w programie NABO 
przez placówki 

10 czerwca  do zakończenia 
całego procesu 
rekrutacji 
zasadniczej 

w godz. pracy 
placówki 

Prace Komisji Rekrutacyjnych (sprawdzanie dokumentów, 
obliczenia rekrutacji...) 

 15 czerwca do 10:00  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych. 

15 czerwca 20 czerwca  od 10.00  Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu dziecka do 
szkoły do którego zostało zakwalifikowane. (Potwierdzenia 

dokonuje rodzic w systemie NABO) 

 21 czerwca do 10.00  Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych 

 
 


