
CAO.510.1.2022

Zarządzenie Nr 679/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 18 stycznia 2022r.
 

w  sprawie:  ustalenia  terminów  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania
uzupełniającego,  w  tym  terminów  składania  dokumentów  do  publicznych  przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych
publicznych  szkół  podstawowych,  prowadzonych  przez  Gminę  Świątniki  Górne  na  rok
szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 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.  jedn.  Dz.  U.  z  2020r.  poz.  910 z  póź.  zm.),
zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala  się  terminy  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania
uzupełniającego,  w  tym  terminy  składnia  dokumentów  do  publicznych  przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę  Świątniki  Górne  na  rok  szkolny  2022/2023 określone  w  załączniku  nr  1  do
niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala  się  terminy  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania
uzupełniającego,  w tym terminy  składnia  dokumentów do klas  pierwszych publicznych
szkół  podstawowych,  prowadzonych  przez  Gminę  Świątniki  Górne  na  rok  szkolny
2022/2023 określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 679/2022
Burmistrza MIG Świątniki Górne 
z dnia 18 stycznia 2022r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO

PRZEDSZKOLI/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

Etap rekrutacji/czynność rodzica
Data

od do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym 
roku szkolnym 

11 lutego  2022r.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14 lutego 2022r. 14 marca 2022r. 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 marca 2022r. 21 marca 2022r. 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 22 marca 2022r. 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/ oddziale 
przedszkolnym do której dziecko zostało zakwalifikowane

23 marca 2022r. 
01 kwietnia

2022r. 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego

04 kwietnia 2022r. 

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Od 05 kwietnia 2022r.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do 
dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej.

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych 

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc. 27 czerwca 2022r. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

27 czerwca
2022r. 

04 lipca 2022r. 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

05 lipca 2022r. 08 lipca 2022r. 



Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 11  lipca 2022r. 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 12 lipca 2022r.  14 lipca  2022r

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego

15 lipca 2022r. 

Procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

od 18 lipca 2022r.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do 
dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej.



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 679/2022
Burmistrza MIG Świątniki Górne 
z dnia 18 stycznia 2022r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS I  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Etap rekrutacji/czynność rodzica
Data

od do

DZIECI OBWODOWE

zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły 01 lutego 2022r. 18.03.2022r.   

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DZIECI Z POZA OBWODU

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I - dzieci z poza obwodu
- wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydatów kryteriów rekrutacyjnych

21 marca 2022r. 25 marca 2022r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I
szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

28 marca 2022r. 31 marca 2022r.  

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 01 kwietnia 2022r. 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w klasie I  do której 
dziecko zostało zakwalifikowane

01 kwietnia
2022r. 

08 kwietnia
2022r.  

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do I klasy 11 kwietnia 2022r. 

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

od 12 kwietnia 2022r.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść 
do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej.

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

27 czerwca
2022r. 

04 lipca 2022r. 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

05 lipca 2022r. 08 lipca 2022r. 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 11  lipca 2022r. 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 12 lipca 2022r.  14 lipca  2022r

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do I klasy 15 lipca 2022r. 



Procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Od 16 lipca 2022r.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść 
do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej.


