
ZARZĄDZENIE NR 6/2022 
BURMISTRZA GMINY SŁOMNIKI 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

w sprawie: ustalenia dla roku szkolnego 2022/2023 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego 
oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkól podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Słomniki 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z póź. zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 4) oraz Uchwały nr XXV/294/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23.02.2017 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Słomniki zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ustalam dla roku szkolnego 2022/2023 harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki określony 
załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Słomniki. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Słomniki oraz na tablicach ogłoszeń przedszkola i szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Słomniki. 

  

   

Burmistrz Gminy Słomniki 
 
 

mgr Paweł Knafel 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

Nr 6/2022 

Burmistrza Gminy Słomniki 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 
do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki 

Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 
Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 
Udostępnienie informacji o rekrutacji 1 lutego 2022 r.  
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 
pierwszej wraz z dokumentami branymi 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 2 marca 2022 r. 
do 31 marca 2022 r. 

od 5 maja 2022 r. 
do 12 maja 2022 r. 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej 
i potwierdzenie spełnienia przez 
kandydatów kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 1 kwietnia 2022 r. 
do 8 kwietnia 2022 r. 

od 13 maja 2022 r. 
do 20 maja 2022 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

12 kwietnia 2022 r. 23 maja 2022 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia. 

od 14 kwietnia 2022 r. 
do 21 kwietnia 2022 r. 

od 24 maja 2022 r. 
do 31 maja 2022 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

22 kwietnia 2022 r. 1 czerwca 2022 r. 

Procedura odwoławcza od odmowy 
przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.  

od 25 kwietnia 2022 r. 
do 4 maja 2022 r. 

od 1 czerwca 2022 r. 
do 8 czerwca 2022 r. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 

Nr 6/2022 

Burmistrza Gminy Słomniki 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
tych kryteriów, a także liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria. 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Słomniki przyjmuje się z urzędu dzieci 
zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. 

2. Ogłoszenie o naborze oraz wzór wniosku i wzory oświadczeń wymaganych 
w postępowaniu rekrutacyjnym przygotowuje i podaje do publicznej informacji Dyrektor danej szkoły. Rodzic 
(prawny opiekun) w odpowiedzi na ogłoszenie składa dokumenty o przyjęcie do szkoły. 

3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) 
o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, 
którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się zgodnie z zapisami Uchwały nr XXV/294/17 Rady Miejskie 
w Słomnikach z dnia 23.02.2017 r. w sprawie: określenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

4. W przypadku, gdy kandydatów spoza obwodu szkoły, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest więcej 
niż wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje data wpływu wniosku o przyjęcie do szkoły. W pierwszej kolejności 
przyjmowani są kandydaci, którzy złożyli wniosek najwcześniej. 
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