
 

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2022/B 

BURMISTRZA OPALENICY 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas 

pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opalenica, w roku 

szkolnym 2022/2023 . 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1082) oraz § 42 ust. 1 pkt 1 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opalenicy stanowiącego 

załącznik do zarządzenia nr 34/2021/K Burmistrza Opalenicy z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opalenicy, zarządza się, co następuje:  

§ 1. Określa się terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opalenica, w roku szkolnym  

2022/2023:  

1) składanie zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły – od dnia 

1 do 18 lutego 2022 r.;  

2) składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 1 do 18 lutego 2022 r.;  

3) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 

150 ustawy – od dnia 21 do 25 lutego 2022 r.;  

4) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych – w dniu 28 lutego 2022 r.;  

5) uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci niezakwalifikowanych - od dnia 1 do 7 marca 2022 r.;  

6) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych – w dniu 8 marca 2022 r. 

§ 2. Określa się terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opalenica, na rok szkolny 2022/2023:  

1) składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 9 do  

17 marca 2022 r.;  

2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 

150 ustawy – od dnia 21 do 25 marca 2022 r.;  

3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych – w dniu 29 marca 2022 r.;  

4) uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci niezakwalifikowanych – od dnia 30 marca do 8 kwietnia 2022 

r.;  



5) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych – w dniu 12 kwietnia 2022 r. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest 

Gmina Opalenica.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Uzasadnienie 

Określenie terminu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych 

należy do organu wykonawczego gminy – tj. wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Zgodnie z zapisem art. 154 ust. 

1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), terminy przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych 

przedszkoli oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego określa organ prowadzący. 

Organ prowadzący powinien określić terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do końca stycznia 

każdego roku. 


