ZARZĄDZENIE NR 11/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC
Z DNIA 19 STYCZNIA 2022r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021r.
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec, stanowiące
załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć również prawnych
opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, jak
również rodzica (opiekuna) samotnie wychowującego dziecko.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Połaniec oraz Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.
§3
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
z dnia 19 stycznia 2022r.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ POŁANIEC
Lp.
Rodzaj czynności
Termin
Termin
w postępowaniu
w postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I
do 31 marca
do 8 czerwca 2022
publicznej szkoły podstawowej wraz
2022
z
dokumentami
potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów
branych
pod
uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
do 14 kwietnia
do 15 czerwca 2022
wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej
2022
szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających
spełnienie
przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150
ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz.
1082)
3
Podanie do publicznej wiadomości przez
do 20 kwietnia 2022
do 17 czerwca 2022
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
od 20 kwietnia 2022
od 20 czerwca 2022
woli przyjęcia w postaci pisemnego
do 26 kwietnia 2022
do 24 czerwca 2022
oświadczenia
5
Podanie do publicznej wiadomości przez
28 kwietnia 2022
29 czerwca 2022
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

TERMIN
POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO

od
• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości 28 kwietnia 2022
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic

TERMIN
POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO

od
29 czerwca 2022

kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do
publicznej szkoły podstawowej.
• Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia
wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz
liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.
• Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej
szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
• Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej
szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
- art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021 poz. 1082)
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