
    Zarządzenie Nr 31/VIII/2022  
Burmistrza Miasta Oleśnicy 

 
z dnia 27.01.2022 r. 

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego                               

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych, oddziałów usportowionych i oddziałów 

dwujęzycznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, oraz 

terminów składania wniosków o przyjęcie do klas VII szkół podstawowych powstałych z 

przekształcenia gimnazjów na rok szkolny 2022/2023 
 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 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. 1028 z późn. zm.) i art. 205 ust 2 i 5 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 

60 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/289/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 stycznia 2021 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr XVI/152/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, zarządzam: 

 
 

§ 1 

 

W porozumieniu z dyrektorami jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miasto Oleśnica, określa się :  

1) terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy 

składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,            

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, na rok szkolny 2022/2023                       

– Załącznik nr 1 do Zarządzenia; 

2) terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym  terminy 

składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miasto Oleśnica, na rok szkolny 2022/2023 – Załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

 

§ 2   

 

1. W odniesieniu do Szkół Podstawowych: nr 1 i nr 3, które powstały  

z przekształcenia z dniem 1 września 2017 r. odpowiednio z Gimnazjum: nr 1 i nr 3, określa się termin 

składania wniosków rodziców o przyjęcie uczniów ze szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, w których są zorganizowane co najmniej dwa oddziały 

klas VI do klasy VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów do dnia 16 marca 

2022 r. 

2. Wnioski, o których mowa w pkt. 1, należy złożyć w sekretariacie wybranej Szkoły Podstawowej: 

nr 1 i nr 3, według wzoru zamieszczonego przez dyrektora na stronie internetowej szkoły.   

 

§ 3   

 

Wykonanie zarządzenia powierza się  dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica.  

 



§ 4 

 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Oleśnicy. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta Oleśnicy 
   / - / Jan Bronś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy  

z dnia 27.01.2022 r. 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica na rok szkolny 2022/2023 

 

Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 

Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej od 14 lutego do            

23 lutego 2022 r. 
nie dotyczy 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W 

SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i 

szkół podstawowych/wykazu wolnych miejsc 

25 lutego 2022 r.  

godz. 16.00 

16 sierpnia 2022 r. 

godz. 16.00 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy 

wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 28 lutego do 11 

marca 2022 r. 

godz. 8.00-15.30 

od 17 do 22 sierpnia 

2022 r.  

godz. 8.00-15.30 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, 

o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 

od 28 lutego do 31 

marca 2022 r. 

 

od 17 do 24 sierpnia 

2022 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

6 kwietnia 2022 r., 

godz. 13.00 

26 sierpnia 2022 r. 

godz. 13.00 

Złożenie pisemnego potwierdzenia przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia dziecka do przedszkola  

od 6 do 13 

kwietnia  2022 r. 

(godz. 8.00-15.30) 

od 26 do 30 sierpnia 

2022 r. 

(godz. 8.00-15.30) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

15 kwietnia 2022 r., 

godz.13.00 

31 sierpnia 2022 r. 

godz.13.00 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA (art.158 ust. 6-9 ustawy Prawo oświatowe) 

Możliwość wystąpienia rodzica do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia 

od 15 kwietnia 

do 22 kwietnia 2022 r. 

od 31 sierpnia do 7 

września 2022 r. 

Sporządzenie uzasadnienia przez komisję 
w ciągu 5 dni od wpłynięcia wniosku 

do Komisji 

Możliwość wniesienia przez rodzica odwołania do dyrektora 

przedszkola/szkoły 

w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia 

rozstrzygnięcia komisji 

Rozpatrzenie odwołania przez dyrektora przedszkola/szkoły w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy  

z dnia 27.01.2022 r. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy 

składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Mieście 

Oleśnicy na rok szkolny 2022/2023 

 

Rodzaj czynności 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO I KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkół 

podstawowych/wykazu wolnych miejsc 

25 lutego 2022 r. 

godz. 16.00 

16 sierpnia 2022 r. 

godz. 16.00 

Złożenie „zgłoszenia” dziecka zamieszkałego w obwodzie 

szkoły/wniosku o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 28 lutego do 11 

marca 2022 r. 

do godz. 15.00 

od 17 do 22 sierpnia 

2022 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do I klasy 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, o 

których mowa w art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 

od 28 lutego do 31 

marca 2022 r. 

od 17 do 24 sierpnia 

2022 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

6 kwietnia 2022 r., 

godz. 13.00 

26 sierpnia 2022 r. 

godz. 13.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci pisemnego oświadczenia 

od 8 do 13 

kwietnia  2022 r.  

(do godz. 15.00) 

od 26 do 30 sierpnia 

2022 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

15 kwietnia 2022 r., 

godz.13.00 

31 sierpnia 2022 r. 

godz.13.00 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Możliwość wystąpienia rodzica do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia 

od 22 kwietnia 

do 25 kwietnia 2022 

r. 

od 31 sierpnia do 7 

września 2022 r. 

Sporządzenie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną 
w ciągu 5 dni od wpłynięcia wniosku 

do komisji rekrutacyjnej 

Możliwość wniesienia odwołania do dyrektora szkoły 
w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

Rozpatrzenie odwołania przez dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania 

 
 

 

 

 

 

 

 


