
Zarządzenie Nr 612022
Wójta Gminy Komarów-Osada
z dnia 11 stycznia 2022 roku

w sprawie określenia terminow przeprowadzania postępowania rekrutacYjnego

i postępowania uzupełniającego, w tym terminow składania dokumentów na rok

szkolny 2o22l2o2g do publicznych przedszkoli, oddziałow przedszkolnych

w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkoł

podstawowych dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Komarów-Osada

Na podstawie art, 30 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1990r, o Samorządzie

gminnym (tj. Dz. U. z 2O21r. poz,1372 z pożn. zm,), art,. 154 ust. ,1 pkt 1 w związku

z ar|..29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku _ Prawo oświatowe

(tj, Dz. U. z2021r, poz. 1OB2zpożn. zm,) zarządzam, co następuje:

§1
określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz

postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny

2o22l2o2g do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych

szkołach podstawowych, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Komarow-

Osada, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§2
określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz

postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny

2O22l2O23 do klas pierwszych publicznych szkoł podstawowych, dla ktorych

organem prowadzącym jest Gmina komarow_osada, określonych w załączniku

nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza srę dyńktorom szkoł podstawowych i przedszkoli,

oló ttorych organem prowadzącym jest Gmina Komarów-osada,

§4
Zarządzenie podlega podaniu do publióznej wiadomości poprzez ogłoszenie na

stronie internetoń] Urzędu Gminy Komarow-osada oraz na tablicach ogłoszen

przedszkola i szkoł podstawowych Gminy komarów_osada,

§5
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania,

w Ó.r GMINY
mqr Wiesl {ri siu,lło*rno



Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 612022

Wojta Gminy Komarów-Osada
z dnia 1 1 stycznia 2O22r,

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
w tym 'terminy składania dókuńentów, do publicznych przedszkoli

oraz'oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok

szkolny 2o22lżo73, dIa 
-któryih organem prowadzącym jest Gmina

komarów-osada

wÓ.rr MINY

Lp. Rodzaj czynności Terminy postępowania
re krutacyj nego

Terminy
postępowa nia

uzu pełn iającego

1,. Złozenie wniosku o przyjęcie do

przedszkola lub oddziału przedszkolnego

w szkole podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca 202żr.
do 8 kwietnia ż022r.

do godz. 15:00

od 17 maja 2O22r.

do ż7 maja 20ż2r.
do godz. 1"5:00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do przedszkola lub

oddziału przedszkolnego i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez

kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwa8ę w postępowaniu

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

czynności, o których mowa w art, ],50

ust. 7 ustawy z dnia 1_4 grudnia 201,6 r, -

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz,

910 z późn,zm.)

od 11 kwietnia2O22r.
do ]"5 kwietnia2022r.

od 31 maja 2O22r.

do 06 czerwca żO2żr

3. Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowa nych

19 kwietnia 20ż2r.

do godz. 15:00

J czerwca 2O27r.

do godz, 15:00

4. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego

opiekuna kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia

od 27 kwietnia2Oż2r.
do 10 maja żOż2r.

do godz. 15:00

od 8 czerwca 2022r

do 17 czerwca2022r.
do godz. 15:00

5, Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

oraz informacji o liczbie wolnych miejsc

17 maja2022r.
do godz. 15:00

20 czerwca 202żr.
do godz. 15:00

mgr Wiesh a sieńkowskł



Załączniknr 2
do Zarządzenia nr 612022

Wójta Gminy Komarow-Osada
z dnia 1 1 stycznia 2022r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającegol
w tym i"rrlny składania dokumeńtóń, do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych na rok szkolny 2o22l2o23. dla których organem prowadzącym
jest Gmina Komarów-Osada

WoJT MINY

Lp. Rodzaj czynności Terminy
postępowania
rekrutacyjnego

Terminy postępowania
uzu pełn iającego

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy

pierwszej publicznej szkoły podstawowej

wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 lutego 2022r.
do 09 marca 2022r.

do godz. 15:00

od 01 kwietnia2o22r,
do ]_5 kwietnia2o22r,
do godz. ]-5:00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej

publicznej szkoły podstawowej

potwierdzających spełnianie prtez

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 z dnia 14 grudnia ż01,6 r, -

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz,

9!0 z poźn.zm.\

od 10 marca 20żżr.
do 18 marca 2O22r.

od 19 kwietnia2O22r.
do 22 kwietnia2o22r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów

nieza kwa lifikowa nych

21 marca żO2żr.
do godz. 15:0O

25 kwietnia 202żr
do godz. 15:00

4, Potwierdzenie przez rodzica/prawnego

opiekuna kandydata woli przyjęcia w

postaci pisem nego oświadczenia

od 22 marca 2022r.

do 29 marca 2022r.

do eodz. 15:00

od 26 kwietnia2022r.
do 10 maja 2022r.
do godz. 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

oraz informacji o liczbie wolnych miejsc

30 marca ż022r.
do godz. 15:00

31 maja 2O22r.

do godz. 15:00

nąr wiesła yo śirńkowska


