
ZARZĄDZENIE NR WG.0050.2.2022 
WÓJTA GMINY NOWINY 

z dnia 12 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Wójt Gminy Nowiny na rok szkolny 2022/2023. 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 
oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1082 z późn. zm.) oraz Uchwały 
NR RG – XXVIII/348/17 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie określenia 
kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których 
Gmina Sitkówka – Nowiny jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów, zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy 
Nowiny – Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Nowiny – Załącznik Nr 2 do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Nowinach. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3220C133-71C2-4141-B9BA-27D46237B3CE. Podpisany Strona 1



 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr WG.0050.2.2022 Wójta Gminy Nowiny  

 Dnia 12 stycznia 20222 roku 
 

 
 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  
do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym  

jest Wójt Gminy Nowiny na rok szkolny 2022/2023 
 

 

Rodzaj czynności Termin postępowania 

rekrutacyjnego 

Termin postępowania 

uzupełniającego 

Rozpoczęcie  Zakończenie  Rozpoczęcie  Zakończenie  

Uruchomienie 

rekrutacji 

Składanie wniosków  

1 marca 8 kwietnia  16 sierpnia 18 sierpnia 

Weryfikacja wniosków  11 kwietnia 15 kwietnia 19 sierpnia 23 sierpnia 

Ogłoszenie listy 

kandydatów  

22 kwietnia 24 sierpnia 

Składanie oświadczenia 

woli przez rodziców 

dzieci 

zakwalifikowanych  

6 czerwca  13 czerwca 25 sierpnia  27 sierpnia 

Ogłoszenie listy 

przyjętych  

17 czerwca  30 sierpnia  
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr WG. 0050.2.2022 Wójta Gminy Nowiny  

 Dnia 12 stycznia 20222 roku 
 
 

 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy 
Nowiny w roku 2022 

 
 
 

Rodzaj czynności Termin postępowania 

rekrutacyjnego 

Termin postępowania 

uzupełniającego 

Rozpoczęcie  Zakończenie  Rozpoczęcie  Zakończenie  

Złożenie pisemnej deklaracji 

kontynuacji edukacji 

przedszkolnej w kolejnym 

roku szkolnym (przez 

rodziców dzieci 

uczęszczających) 

14 lutego 25 lutego - - 

Uruchomienie rekrutacji 

Składanie wniosków  

1 marca  15 marca  9 sierpnia 12 sierpnia 

Weryfikacja wniosków  16 marca  23 marca  17 sierpnia 19 sierpnia 

Ogłoszenie listy 

kandydatów  

28 marca 23 sierpnia 

Składanie oświadczenia woli 

przez rodziców dzieci 

zakwalifikowanych  

29 marca 01 kwietnia 24 sierpnia  26 sierpnia 

Ogłoszenie listy przyjętych  6 kwietnia 30 sierpnia  
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