
Zarządzenie Nr 396/22 

Burmistrza Śmigla 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności               

w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Śmigiel a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

 
 Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, 910 i 1148) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się na rok szkolny 2022/2023 harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Śmigiel: 

L.p. Czynność 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do 

klasy I szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 21 lutego 2022 r. 

godz.800  

do 9 marca 2022 r. 

godz. 1400 

od 4 maja 2022 r. 

godz. 800 

do 12 maja 2022 r. 

godz. 1400 

2. 

Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do klasy I 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 ustawowych 

od 10 marca 2022 r. 

do 24 marca 2022 r.  

od 13 maja 2022 r. 

do 20 maja 2022 r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

25 marca 2022 r. 

godz. 1200 

23 maja 2022 r.  

godz. 1200
 

4. 

Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia 

od 25 marca 2022 r. 

od godz. 1200 

do 4 kwietnia 2022 r. 

godz. 1400 

od 23 maja 2022 r. 

od godz. 1200 

do 30 maja 2022 r. 

godz. 1400 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

7 kwietnia 2022 r. 

godz. 1200 

31 maja 2022 r. 

godz. 1200 



§ 2 

W postępowaniu rekrutacyjnego oraz w postępowaniu uzupełniających, bierze się pod uwagę 

następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów wraz z liczbą 

punktów przysługujących za ich spełnienie, określone w uchwale nr XXIX/227/17 Rady 

Miejskiej Śmigla z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w 

postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu szkół podstawowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel: 

 

L.p. Kryterium Liczba punktów 

Dokument 

potwierdzający 

spełnienie 

kryterium 

1 2 3 4 

1. 

Rodzeństwo kandydata spełnia 

obowiązek szkolny we wskazanej 

szkole podstawowej 

8 oświadczenie 

2. 

Kandydat uczęszczał do przedszkola 

wchodzącego w skład danego zespołu 

szkół lub oddziału przedszkolnego 

przy szkole podstawowej 

8 oświadczenie 

3. 

Rodzic/opiekun prawny kandydata 

pracuje w miejscowości należącej do 

obwodu danej szkoły podstawowej 

8 zaświadczenie 

4. 

W obwodzie szkoły zamieszkują 

krewni kandydata wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych w 

zapewnieniu mu należytej opieki  

8 oświadczenie 

 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom placówek oświatowych w gminie Śmigiel. 

 

§ 4 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie 

www.bip.smigiel.pl oraz www.smigiel.pl, a także wywieszenie na tablice informacyjnej 

w Urzędzie Miejskim Śmigla. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Śmigla  

            /-/ Małgorzata Adamczak 

 

http://www.bip.smigiel.pl/
http://www.smigiel.pl/

