
zARzĄDzENlE NR 680 / Vlll l żo22

BURMtsTRzA MlAsTA l GMINY szAMoTUŁY

z dnia 9lutego 2O22r.

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyinego i postępowania

uzupełniającego oraz terminów skladania dokumentów na rok szkolnY

2oż2l żo23do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół

podstawowych oraz oddziałów spońowych w szkolach podstawowych, dla

których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szamotuły

Na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnYm

(Dz. U. 2o2!, poz. L372, 1834) oraz art. ].54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia

20t6 r. Prawo oświatowe (Dz. V.2021- r. poz. t082) zarządzam co następuje:

§r

Ustalam harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz harmonogram

uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022 l 2023

do przedszkoli, do oddziałów przedszkotnych, do klas pierwszych szkół

podstawowych oraz do oddziałów sportowych w szkołach podstawowYch, dla

których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina szamotuĘ.

§z

Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Szamotuty oPisane są

w załączniku nr ]. do niniejszego zarządzenia.

§g

Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół

podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Szamotuły oPisane są

w zalączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

r



§4

Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do oddziałów sportowych

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Szamotuły

opisane są w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§s

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół

podstawowych, dla których or8anem prowadzącym jest Miasto i Gmina

Szamotuły.

§s

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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Załącznik nr 1do zarządzenia nr 68oNxll2022

Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 9 lutego 2022r,

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzuPełniającego oraz terminów

składania dokumentów na rok szkolny zozzl zoz3do przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych

i oddzlałów sportowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina szamotuły

PRZEDSZKOIA l ODDZ|AŁY PRZEDSZKOLNE

Termin w
postępowaniu

Termin w
postępowaniu

Od 11 do 22

kwietnia 2022r.
Od 28lutego do 18

marca 2022r.

przedszkola lub innej formy wychowania

przedszkolnego wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez

landydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu

Zł"ż".i" *niosku o przyjęcie do

Od 25 kwietnia do

29 kwietnia 2O22r.
Od 21do 25 marca

żO22 r.

@omisję Rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do przedszkola lub

innej formy wychowania przedszkolnego

doku mentów potwierdzających spełnianie

|rzez kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowanlu

4 maja 2O22r.28 marca 2O22r.ffiekrutacyjnądo
publicznej wiadomości Iistv kandvdalów

Do 12 maja2022r.
Godz. 15.00

Do 1kwietnia
ZO22r.eodz. 15.00

Potw',erdr"nie przez rodzica / prawnego

opiekuna kandydata woli przyjęcia w

nncteri nisemnego oświadCzenia _
13 maja 2O22r.4 kwietnia 2022 r.ffiekrutacyjnądo

publicznej wiadomości listy kandydatów



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 68O/Ylll/2O22

Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 9 lutego 2022 r.

w sPrawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowanla uzupełniającego oraz terminów
składania dokumentów na rok szkolny 2O22l 2023 do przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych

i oddziałów sPortowYch, dla których or8anem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szamotuły

SZKOŁY PODSTAWOWE

Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacyinym

Termin w
postępowaniu
uzupełniaiącvm

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy
pierwszej szkoty podstawow ej wraz z
dokumentam i potwlerdzającym i

spetnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Od 14 do 25 marca
2022r.

Od L2 kwietnia do
22 kwietnia 2022r.

Weryfikacj a przez Komisję Rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
doku mentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyinym

Od 28 do 31marca
2022r.

Od 25 kwietnia do
28 kwietnia 2O22 r.

Podanie przez Komisją Rekrutacyjną do
publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

1 kwietnia 2022 r. od
godz. 13.00

29 kwietnia 2022r.
od godz. 13.00

Potwierdzenle przez rodzica / prawnego
opiekuna kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia

Od4do8kwietnia
2022r.

Od 2 maja do 6 maja
2022r.

Podanie przez Komisją Rekrutacyjną do
pu blicznej wiadomości listy kandydatów
przvietvch i nieprzvietvch

].1kwietnia 2022r.
od godz. 1-3.00

9 maja 2O22r. od
godz. 13.00



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 68olvllll2o22

Burmistrza Mlasta i Gminy Szamotuly z dnia 9 lutego 2022 r.

w sPrawie ustalenia terminów Postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów
składania dokumentów na rok szkolny 2O22l 2023 do przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych

i oddziałów sportowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szamotuły

SZKOŁY PODSTAWOWE PROWAD ZĄCE OD DZ|AŁY SPO RTOWE

Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
uzupełniaiącym

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału
sportowego Wraz z dokumentami
potwierdzającym i spełn ianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Od 20 do 28 kwietnia
2022 r.

ltermin testów
sprawnościowych:
29.04.2022r.

Od 23 do 30 maja
2022 r.

lltermin testów
sprawnościowych:
03.a6.2O22r.

Weryfikacj a przez Komisję Rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do oddziatu
sportowego dokumentów
potwierdzających spełn ianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Do 6 maja 2O22 r. Do 6 czerwca 2022 r.

Podanie przez Komisją Rekrutacyjną do
pu blicznej wiadomości listy kandydatów
za kwalifikowanych i niezakwalifikowanych

9 maja 2022r. 8 czerwca 2022r.

Potwierdzenie przez rodzica / prawnego
opiekuna kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego ośwladczenia

Do 13 maja}O22r. Do 9 czerwca 2022 r.

Podanie przez Komisją Rekrutacyjną do
publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych

18 maja 2022r. Do 10 czerwca
2O22r.


