Zarządzenie

Nr 13.2022
Wójta Gminy Świlcza

WÓJT GM!~} •·wu ,CZA
WOJ. podkarpackie

z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych,
klas I szkół podstawowych, klas I i IV oddziałów sportowych w szkołach podstawowych oraz klas VII
odd.ziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza
na rok szkolny 2022/2023.
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzo~ych przez Gminę Świlcza na rok szkolny 2022/2023, ja_k w. poniżej tabeli:

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

2.

3.

postępowaniu

uzupełniającym

Rodzaj czynności

Lp.

1.

Termin w

od 7 do 13 lutego 2022 r.

Oświadczenie złożone

przez rodzica/ opiekuna
prawnego o kontynuacji edukacji przedszkolnej w
kolejnvm roku szkolnym
do
o przy1ęc1e
wniosku
Złożenie
wraz
przedszkolnego
przedszkola/oddziału
z dokumentami potwierdzającym i spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwaoe w posteoowaniu rekrutacvinvm.
rekrutacyjną
komisję
przez
Weryfikacja
wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału
przedszkolnego dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
wykonanie
przez
oraz
rekrutacyjnym
czynności
komisji
przewodniczącego
wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo

od 14 do 28 lutego 2022 r.

od 26 kwietnia do
9 maja 2022 r.

od 1 do 1O marca 2022 r.

od 10 do 11 maja 2022 r.

11 marca 2022 r.

12 maja 2022 r.

od 14 do 22 marca 2022 r.

od 13 do 19 maja 2022 r.

23 marca 2022 r.

20 maja 2022 r.

oświatowe .

4.
5.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandvdatów niezakwalifikowanvch.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
orzviecia w oostaci pisemnego oświadczenia .
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
przyjętych
listy
kandydatów
rekrutacyjną
i nieorzvietvch.
odwoławcza

7.

Procedura
ustawy Prawo

zgodnie z art.

oświatowe.

158

w terminie 7 dni od dnia opublikowania list
dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ;
uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od
rodzica kandydata o przyczynie odmowy
przyjęcia wraz z najniższą liczbą punktów, która
uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą
uzyskał kandyda;J' postępowaniu rekrutacyjnym;

wystąpienia

w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic
może wnieść do dyrektora przedszkola/ szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;
dyrektor przedszkola/ szkoły rozpatruje odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni
od otrzymania odwołania;
na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu
administracvineoo.
8.

Zakończenie

31 sierpnia 2022 r.

rekrutacji.

§ 2. Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Świlcza na rok szkolny 2022/2023, jak w poniżej tabeli:

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Lp.

Termin w

postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły

podstawowej

1.

2.

z dokumentami
przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacvinvm.
Weryfikacja
przez
komisję
rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły
podstawowej
dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
oraz
wykonanie
przez
przewodniczącego
komisji
czynności
wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo
potwierdzającymi

wraz

spełnianie

od 14 do 28 lutego 2022 r.

od 26 kwietnia do
9 maja 2022 r.

od 1 do 1O marca 2022 r.

od 10 do 11 maja 2022 r.

11 marca 2022 r.

12 maja 2022 r.

od 14 do 22 marca 2022 r.

od 13 do 19 maja 2022 r.

23 marca 2022 r.

20 maja 2022 r.

oświatowe.

3.
4.

5.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyiecia w postaci pisemnego oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
przyjętych
i nieprzvietvch.
Procedura odwoławcza zgodnie z art.
ustawy Prawo oświatowe.

158

w terminie 7 dni od dnia opublikowania list
dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;
uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od
wystąpienia rodzica kandydata o przyczynie odmowy
przyjęcia wraz z najniższą liczbą punktów, która
uprawniała

do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą
uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ;

w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic
może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięci a komisji rekrutacyjnej;
dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania
odwołania ;

na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu
administracyjnego

7.

Zakończenie

31 sierpnia 2022 r.

rekrutacj i.

§ 3. Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów do klas I i IV oddziałów sportowych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Świlcza na rok szkolny 2022/2023, jak w poniżej tabeli:

1.

2.

3.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Lp.

Złożenie wniosku w szkołach podstawowych
o przyjęcie do klas I, IV oddziałów sportowych
szkoły podstawowej
wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym m.in. pisemną
zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na
uczęszczanie kandydata do oddziału sportoweao
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów
ubiegających się o p rzyjęcie do oddziałów
sportowych
UWAGA!
Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko
Ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan
zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytvwne wyniki próby sprawności fizycznei.
komisję
rekrutacyjną
Weryfikacja
przez
wniosków o przyjęcie do klas I, IV oddziałów
sportowych
dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
oraz
wykonanie
przez

przewodniczącego

komisji

Termin w

postępowaniu

uzupełniajacym

od 14 do 28 lutego 2022 r.

od 26 kwietnia do 9
maja 2022 r.

od 1 do 2 marca 2022 r.

od 10 do 11 maja 2022
r.

3 marca 2022 r.

12 maja 2022 r.

od 4 do 1O marca 2022 r. .

13 maja 2022 r.

11 marca 2022 r.

16 maja 2022 r.

od 14 do 22 marca 2022 r.

od 17 do 19 maja
2022 r.

23 marca 2022 r.

20 maja 2022 r.

czynności

wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo
oświatowe.

4.

5.

5.
6.

Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemneqo oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
przyjętych
i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza zgodnie z art.
158
ustawy Prawo oświatowe.

w terminie 7 dni od dnia opublikowania list
dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;
uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od
wystąpienia rodzica kandydata o przyczynie odmowy
przyjęcia wraz z najniższą liczbą punktów, która
uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą
uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym
w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic
może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od
komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni
od otrzymania odwołania ;

rozstrzygnięcia

na

7.

Zakończenie

dyrektora służy skarga do sądu
administracvineqo

rozstrzygnięcie

rekrutacji.

31 sierpnia 2022 r.

§ 4. Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do klas VII oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Świlcza na rok szkolny 2022/2023, jak w poniżej tabeli:

Rodzaj czynności

Lp.
Złożenie

1.

2.

wniosku w szkołach podstawowych
o przyjęcie do klas VI I oddziałów dwujęzycznych
wraz
z dokumentami
potwierdzającymi
spełnianie
przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyj nvm.
Sprawdzian
predyspozycji
językowych
przeprowadzony na warunkach ustalonych przez

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Od 14 do 28 lutego 2022 r.

Termin w

postępowaniu

uzupełniaiacym

od 26 kwietnia do 9
maja 2022 r.

od 1 do 2 marca 2022 r.

od 10 do 11 maja
2022 r.

3 marca 2022 r.

12 maja 2022 r.

od 4 do 1O marca 2022 r.

13 maja 2022 r.

11 marca 2022 r.

16 maja 2022 r.

radę pedagogiczną .

3.
4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną wyników sprawdzianu predyspozycji
iezvkowvch.
Weryfikacja
przez
komisję
rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do klas VII oddziałów
dwujęzycznych dokumentów potwierdzających
spełnianie
przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
oraz
wykonanie
przez
przewodniczącego

komisji

czynności

wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo
oświatowe.

5.

6.

7.

8.

Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
przyjętych
i nieprzyjętych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Procedura odwoławcza zgodnie z art. 158
ustawy Prawo oświatowe.

27 czerwca 2022 r.

od 28 czerwca do 1 lipca 2022 r.
w terminie 7 dni od dnia opublikowania list
dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ;
uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od
rodzica kandydata o przyczynie odmowy
przyjęcia wraz z najniższą liczbą punktów, która
uprawniała do przyjęcia , oraz liczbę punktów, którą
uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym;

wystąpienia

w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic
może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni
od otrzymania odwołania ;
na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu
administracyjnego
9.

10.

W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych na trzecim etapie postępowania
rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci nie będący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do
postępowania rekrutacvineqo.
Zakończenie

rekrutacji.

31 sierpnia 2022 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom publicznych placówek
przez Gminę Świlcza.

oświatowych

prowadzonych

§ 6. Zarządzen ie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świlcza oraz na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych
przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza.

