
Zarządzenie Nr10/2022 

Wójta Gminy Karczmiska 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, kl. I szkoły podstawowej i oddziału 

sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Karczmiska 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1372 ze zm.) art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam na rok szkolny 2022/2023 harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym dla: 

1) przedszkola, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,  

2) uczniów kl. I szkoły podstawowej i oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Karczmiskach. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości  

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, Zespołu Szkół w Karczmiskach i BIP Urzędu Gminy Karczmiska.

  

 

 

Wójt Gminy 

(-) Janusz Goliszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=27-01-2021&qindid=287&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2020&qpnr=713&qppozycja=713


Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 10/2022 

z 31 stycznia 2022 r.  

HARMONOGRAM 

czynności wpostępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym 

w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu 

 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin 

postępowania 

rekrutacyjnego 

Termin  

postępowania 

uzupełniającego 

1.  
Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji 

przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym. 

od 01.02.2022 r. 

do 08.02.2022 r. 
- 

2.  

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz 

dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 14.02.2022 r. 

do 04.03.2022 r. 

od 11.04.2022 r. 

do 14.04.2022 r. 

3.  

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

do przedszkola.  

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne  

z przyjęciem do przedszkola. 

07.03.2022 r. 19.04.2022 r. 

4.  
Złożenie potwierdzenie woli zapisu dziecka  

do przedszkola w formie oświadczenia woli. 
do 11.03.2022 r. do 22.04.2022 r. 

5.  
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 
15.03.2022 r. 27.04.2022 r. 

6.  

Procedura odwoławcza: 

- w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych, rodzice mogą wystąpić  

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

  

- w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzice 

mogą wnieść odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkół  

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.   

 

 

do 22.03.2022 r. 

 

 

do 04.05.2022 r. 

Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Karczmiska 

7.  

 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka spoza obszaru 

Gminy do przedszkola oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

od 23.05.2022 r. 

do 27.05.2022 r. 
- 

8.  

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci spoza 

obszaru Gminy zakwalifikowanych 

 i niezakwalifikowanych do przedszkola.  

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne  

z przyjęciem do przedszkola. 

31.05.2022 r. - 

9.  
Złożenie potwierdzenie woli zapisu dziecka spoza 

obszaru Gminy do przedszkola w formie oświadczenia 

woli. 

do 03.06.2022 r. - 

10.  
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci spoza 

obszaru Gminy przyjętych i nieprzyjętych  

do przedszkola. 
07.06.2022 r. - 

11.  

Procedura odwoławcza: 

- w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci 

spoza obszaru Gminy przyjętych i nieprzyjętych, 

rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia,  

 

- w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzice 

dzieci spoza obszaru Gminy mogą wnieść odwołanie  

do Dyrektora Zespołu Szkół od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej.   

 

 

do 14.06.2022 r. 

 



 

 

Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia Nr 10/2022 

Wójta Gminy Karczmiska 

z dnia 31 stycznia 2022 r.  

HARMONOGRAM 

czynności wpostępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023  

do kl. I szkoły podstawowej i oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej  

 

Lp. 
Rodzaj czynności  

postępowania rekrutacyjnego 

Termin  

postępowania 

rekrutacyjnego 

Termin  

postępowania  

uzupełniającego 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły 

podstawowej oraz dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 01.02.2022 r. 

do 18.02.2022 r. 
- 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka 

do oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły 

podstawowej oraz dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 01.02.2022 r. 

do 22.02.2022 r. 

od 11.04.2022 r. 

do 14.04.2022 r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kl. I  

i do oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły 

podstawowej.  

UWAGA: Zakwalifikowanie dziecka do oddziału 

sportowego w kl. I i kl. IV nie jest równoznaczne  

z przyjęciem dziecka do oddziału sportowego. 

24.02.2022 r. 19.04.2022 r. 

4. 
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły  

w formie oświadczenia woli. 
do 04.03.2022 r. do 21.04.2022 r. 

5. 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów 

zakwalifikowanych do oddziału sportowego  

w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej. 

09.03.2022 r. – kl. I             

10.03.2022 r. – kl. IV 

25.04.2022 r. – kl. I             

26.04.2022 r. – kl. IV 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych do kl. I i do oddziału 

sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej. 
15.03.2022 r. 29.04.2022 r. 

7. 

Procedura odwoławcza: 

- w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych, rodzice mogą wystąpić  

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia,  

 

- w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzice 

mogą wnieść odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkół od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.   

 

22.03.2022 r. 

 

06.05.2022 r. 

Dzieci spoza obwodu 

8. 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu 

szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 16.03.2022 r. 

do 21.03.2022 r. 

od 27.04.2022 r. 

do 29.04.2022 r. 

9. 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do 

oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej 

oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 16.03.2022 r. 

do 21.03.2022 r. 

od 27.04.2022 r. 

do 2904.2022 r. 

10. 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci spoza 

obwodu zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

do kl. I i do oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły 

podstawowej.   

UWAGA: Zakwalifikowanie dziecka do kl. I. lub  

do oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły 

podstawowej nie jest równoznaczne z przyjęciem 

dziecka spoza obwodu do szkoły. 

23.03.2022 r. 04.05.2022 r. 



11. 
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły  

w formie oświadczenia woli. 
do 28.03.2022 r. do 06.05.2022 r. 

12. 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów 

spoza obwodu zakwalifikowanych do oddziału 

sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej. 

29.03.2022 r. – kl. I             

30.03.2022 r. – kl. IV 

10.05.2022 r. – kl. I             

11.05.2022 r. – kl. IV 

13. 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci spoza 

obwodu przyjętych i nieprzyjętych do kl. I i do oddziału 

sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej. 
01.04.2022 r. 13.05.2022 r. 

14. 

Procedura odwoławcza: 

- w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci 

spoza obwodu przyjętych i nieprzyjętych, rodzice mogą 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

  

- w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzice 

dzieci spoza obwodu mogą wnieść odwołanie do 

Dyrektora Zespołu Szkół od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

 

08.04.2022 r. 

 

20.05.2022 r. 

 

 

 

 

 

 


