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ZARZĄDZENIE NR 10/2022
WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym przy wsparciu systemu elektronicznego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Wisznia Mała na rok szkolny 2022/ 2023.
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 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym przy wsparciu systemu elektronicznego do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisznia Mała określa
załącznik do zarządzenia.
§2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie
internetowej Gminy Wisznia Mała, stronach internetowych i tablicach informacyjnych
przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisznia Mała.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych Gminy Wisznia Mała i Dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Wisznia Mała.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik
do Zarządzenia nr 10/2022
Wójta Gminy Wisznia Mała
z dnia 18 stycznia 2022 r.

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym przy wsparciu systemu elektronicznego do publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wisznia Mała na rok szkolny 2022/ 2023

Lp. Czynności rekrutacyjne

1

2
3

4

5

6

7

8

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w przedszkolu*.
Wypełnioną dziecka do tego samego przedszkola*.
Ustalenie liczby wolnych miejsc w poszczególnych
przedszkolach*.
Możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku o
przyjęcie do przedszkola* w systemie Nabór.
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola *
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wydrukowany wniosek składa rodzic w przedszkolu
*/szkole pierwszego wyboru.
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o
przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej oraz dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej
wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

od 28 lutego 2022 r.
do 7 marca 2022 r. do godz.15:00
8 marca 2022 r.

-

od 25 kwietnia
od 9 marca 2022 r.
2022 r.
do 23 marca 2022 r.
do 2 maja 2022 r.
od 25 kwietnia
od 9 marca 2022 r.
2022 r.
do 23 marca 2022 r.
do 4 maja 2022 r.
do godz.15:00
do godz.15:00

od 24 marca 2022
r.
od 4 maja 2022 r.
do 4 kwietnia 2022 do 5 maja 2022 r.
r.
7 kwietnia 2022 r. 9 maja 2022 r.
do godz.14:00
do godz.14:00

od 7 kwietnia 2022
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia r.
do przedszkola *, do którego zostało
do 14 kwietnia
zakwalifikowane, w postaci pisemnego oświadczenia. 2022 r.
do godz.15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje
19 kwietnia 2022 r.
rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i
do godz.12:00
nieprzyjętych.

od 9 maja 2022 r.
do 12 maja 2022 r.
do godz.15:00
13 maja 2022 r.
do godz.12:00
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9

Procedura odwoławcza.

od 19 kwietnia
2022 r.

*dotyczy także oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

od 13 maja 2022 r.

