
ZARZĄDZENIE NR 289/2022 
WÓJTA GMINY WARTKOWICE 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, 
a także terminów składania dokumentów do Zespołu Przedszkolnego w Wartkowicach, Punktu 

Przedszkolnego w Pełczyskach, oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Kłódnej i w 
Wartkowicach i do klas I Szkoły Podstawowej w Kłódnej i Szkoły Podstawowej w Wartkowicach w roku 

szkolnym 2022/2023 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy 
składania dokumentów w roku szkolnym 2022/2023: 

1) Zespołu Przedszkolnego w Wartkowicach, Punktu Przedszkolnego w Pełczyskach, oddziałów 
przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Kłódnej i w Wartkowicach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia; 

2) do klas I Szkoły Podstawowej w Kłódnej i Szkoły Podstawowej w Wartkowicach zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Urzędzie Gminy Wartkowice, w placówkach oświatowych na 
terenie gminy Wartkowice i na stronie internetowej Urzędu Gminy Wartkowice. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Piotr Kuropatwa 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 593F624F-113B-46F8-8BF3-0A9C915A864E. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 289/2022 

Wójta Gminy Wartkowice 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

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

DO ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO W WARTKOWICACH, PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 
W PEŁCZYSKACH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W KŁÓDNEJ I SZKOLE PODSTAWOWEJ W WARTKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 
2022/2023 

Lp Rodzaj czynności Termin  Termin postępowania 
uzupełniającego 

1 Składanie przez rodziców/prawnych 
opiekunów deklaracji o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego w 
dotychczasowej placówce (art. 153 ust. 2 
ustawy Prawo oświatowe) 

24 luty 2022r. –  
02 marca 2022 r. 

 

2 Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki 
wychowania przedszkolnego wraz z 
dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

03 marca 2022 r. –  
18 marca 2022 r. 

22 sierpnia 2022 r. –  
23 sierpnia 2022 r. 

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do placówki 
wychowania przedszkolnego i 
dokumentów potwierdzających spełnianie 
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 Prawo oświatowe 

21 marca 2022 r. –  
25 marca 2022 r.  

24 sierpnia 2022 r.  

4 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych  

28 marca 2022 r. 25 sierpnia 2022 r. 

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia  dziecka do wybranej 
placówki w postaci pisemnego 
oświadczenia  

29 marca 2022 r. -  
31 marca 2022 r.  

26 sierpnia 2022 r. -  
29 sierpnia 2022 r.  

6 Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

1 kwietnia 2022 r. 30 sierpnia 2022 r. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 289/2022 

Wójta Gminy Wartkowice 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA 
UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KŁÓDNEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARTKOWICACH 
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

L
p 

Rodzaj czynności Termin  Termin postępowania 
uzupełniającego 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

22 lutego 2022 r. - 
 9 marca 2022 r. 

16 sierpnia 2022 r. –  
23 sierpnia 2022r. 

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 o których mowa w 
art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 

10 marca 2022 r. –  
24 marca 2022 r.  

24 sierpnia 2022 r.  

3 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych  

28 marca 2022 r. 25 sierpnia 2022 r. 

4  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia do wybranej szkoły w postaci 
złożenia oświadczenia   

29 marca 2022 r. -  
31 marca 2022 r.  

 26 sierpnia 2022-  
 30 sierpnia 2022 r.  

5 Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

04 kwietnia 2022 r. 30 sierpnia 2022 r. 
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