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Zarządzenie Nr ononusoh ? .zozz
Prezydenta Miasta Piekary Sląskie

: dnia Za stycznia 2022 r.

w sprawie określenia na rok szkolny 2022l2023 terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,w tym terminówskladania dokumentów,do
publicznych przedszkoli, oddzialowprzedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych,

klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I oddzialow
sportowych w publicznych szkolach podstawowych

Na podstawie an. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz, 1372, z późn, zm.). art. 154 ust_ 1 pkt1wzwiązku z art. 29 ust 2 pkt2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, — Prawo oświatowe (Dz U, z 2021 r. poz. 1082)

zarządzam, co następuje:

5 1

Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
ipostępowania uzupelnlającego, w tym terminy skladania dokumentów, do publicznych przedszkoli
ioddzialów przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych. zgodnie z zalącznikrem nr 1 do
niniejszego zarządzenia.

5 2

Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
ipostępowania uzupelniającego, w tym terminy skladania dokumentów, do klas I publicznych szkól
podstawowych, a takze klas wyższych niż klasa I oddzialow sportowych w publicznych szkolach
podstawowych, zgodnie z zalącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

5 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydzialu Edukacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

5 4

gadzor nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza sie 11 Zastępcy Prezydenta Miasta Piekary
Iąskie.

55

Zarządzenie wchodz:w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:
1) Wydzial Organizacyjny,
2) Wydzial Edukacji

Przygotowala,K,WięcławskaStyś
Sprawdziła A Brewko
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Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr ORo„0050,i14 .2022
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
2 dnia la stycznia 2022 r.

Teminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałówprzedszkolnych

w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022l2023

Teminy Terminy
Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu w postępowaniu

rekrutacyjnym uzupełniającym

1 Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu od 22.02.2022
' wychowania przedszkolnego (1028.02.2022 *

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddzialu
przedszkolnego w szkole podstawowej wraz

2. zdokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 3231332 gg 3253322
kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu ' ' ' '

rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

3. w szkole podstawowej idokumentów potwierdzających gg łg'gżżgźź gg 31118332
spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę ' ' ' '

w postępowaniu rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

4. rekrutacyjną listy kandydatów zakwalitikowanych 31.03.2022 22.07.2022
i kandydatów niezakwalińkowanych

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia od 01.04.2022 od 25.07.2022
' wpostacipisemnegooświadczenia d015.04.2022 d029.07.2022

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
6. rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych ikandydatow 29.04.2022 02.08.2022

nieprzyjętych



Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0Ro.0050.11/7.2022
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
2 dnia 27 stycznia 2022 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy sktadania dokumentów, do klas I publicznych szkól podstawowych, a także klas

wyższych niż klasa I oddziałówsportowych w publicznychszkołach podstawowych
na rok szkolny 2022/2023

Terminy Teminy
Lp. Rodzaj czynności wpostępowaniu wpostępowaniu

rekrutacyjnym uzupelniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoly podstawowej wraz

1 z dokumentami potwierdzającymi spelnienie przez od 07.03.2022 od13.06.2022
' kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę do 21.03.2022 do 21.06.2022

w postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
oprzyjęcie do szkoly podstawowej i dokumentów
potwierdzających spelnienie przez kandydata warunków

2. lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 323332825 323532532
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego

” ” ” ”

komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7
ustawy — Prawo oświatowe
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

3 rekrutacyjną listy kandydatów zakwalihkowanych 20.04.2022 30.06.2022
i kandydatów niezakwalifikowanych

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia od 22.04.2022 od 01.07.2022
' wpostacipisemnegooświadczenia d029.04.2022 d008072022

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
5 rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów 05.05.2022 11.07.2022

nie przyjętych


