zARzĄDzE N lę uił b,{ t zozz
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 27 stycznia2O22r.

w

sPrawie okreŚlenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych
oraz miejskich przedszkoIi i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny
2l22l2o23, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców.
Napodstawieart,].54ust. 1pktlwzwiązkuzart.29ust.2pkt2ustawyzdnia14grudnia20!6r.
Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z2o2t r, poz. Lo82 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1, OkreŚlam terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także
terńiny składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny
2O22l2O23, stanowiący zalącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. OkreŚlam terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także
terminY składania dokumentów do przedszkoli miejskich lub oddziałów przedszkolnych w szkołach
Podstawowych na rok szkolny 2022/2023, stanowiący załączniknr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. WYkona nie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych.
§

4.Zarządzenie wchodziw życie z dniem podjęcia
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 731 12022
Burmistrza Miasta i Gminy sycóW
z dnia 27 stycznia 2022 f.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniająceBo, a także terminy
składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2O22l2O23
Rodzaj czynności

Termin w

Termin w

postępowaniu

postępowaniu

rekrutacyjnym

uzupełniającym

Wykaz wolnych miejsc

21,.03.2022 r.

02.06.2022 r

Złożenie,,zgłoszenia"dziecka zamieszkałego w
złożenie wniosku o przyjęcie
obwodzie szkoły
podstawowej
poza obwodem
l
klasy
do
szkoły
szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydatów warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

29.03.2022r,-

03.06.2022 r.09.06.2022 r.

/

1,4.04,2022 r.

We ryfi kacja przez ko m isję rekrutacyj ną wnios ków

o przyjęcie do szkoły podstawowej idokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewod n iczącego kom isj i re krutacyj nej
czynności, o których mowa w art. ].50 ust, 7 ustawy
z dnia 1,4 grudnia 201"6 r. - Prawo oświatowe
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
ka ndydatów nieza kwa ifikowa nych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29.03,202żr.22.04,2022

r.

-

03.06,2022 r.
10.06.2022r, *)

25.04.2022r.

t3.06.2022

25.04.2O22 r.-

13.06.2022 r.1,5.06.20ż2 r.

r.

l

a4,05.2O22r.

17,O6.2022 r
O5.05.2Ożż r
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
ka ndydatów nieprzyjętych
PROCEDURA ODWOŁAWCZA (art. 158 ust. 6-9 ustawy Prawo oświatowe)
20.06.2022 r.a6.05.2022r.Możliwośćwystąpienia rodzica do komisji
13,05.2022r.
27.06.2022 r.
rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy
przyjęcia

Sporządzenie uzasadnienia przez komisję
rekrutacyjną
Możliwośćwniesienia odwołania do dyrektora
szkoły

Rozpatrzenie odwołania przez dyrektora szkoły
*) Rodzice,

W ciągu 5 dni od wpłynięcia wniosku do
komisji rekrutacyjnej
W ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia
rozstrzygnięcia kom isji rekrutacyj nej
W ciągu 7 dni od otrzymania odwołania

którzy zlożyli wniosek w pierwszym terminie a ich dzieci nie zostały przyjęte potwierdzają chęć
postępowaniu
udziału w
uzupełniającym i wówczas nie mają obowiązku ponownego składania wniosku

:-

Załączniknr 2
do Zarządzeni a

Nr

7

3

L/

2o2z

Burmistrza Miasta i Gminy sycóW
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy
składania dokumentów do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach
,LrLa)idwrrW yl

na rok szkoI
Rodzaj czynności

Termin w
postępoWaniu
rekrutacyjnym

Składanie deklaracji przez rodziców dziecka już
uczęszczającego do przedszko a, oddziału przedszko nego
o woli kontynuowania przez dziecko edukacji
przedszkolnej w roku szkolnym 2022/2023
Wykaz wolnych miejsc
l

l

-

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającym i
spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym/ w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o
których mowa w art. ].50 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r, - Prawo oświatowe
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwal ifi kowa nych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

28.02.2022 r
1,5.03.2022 r

21,.03.2022 r

29.03.2022 r.14.04.2O22 r.

02,06.2022

r.

03.06,żO22 r.09,06.2022 r.

r.-

29,03.2O22 r.-

03,06,2022

22,04.2022r,

I0.06,2022r.

25.04.2022 r

13.06.2022

25.04.2022 r,04.05.2022 r,

L3.06.2O22 r.-

t5.06.2022

*|

r

r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
05.05.2022 r.
I1.06.2022 r.
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
PROCEDURA ODWOŁAWCZA (art. 158 ust. 6-9 ustawy Prawo oświatowe)
Możliwośćwystąpienia rodzica do komisji rekrutacyjnej z
06,05.2022 r.20,06.2022 r.wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia
13.05.2022 r.
27.06,2022 r.
Sporządzenie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną
W ciągu 5 dni od wpłynięcia wniosku
do komisji rekrutacyjnej
Możliwośćwniesienia odwołania do dyrektora
W ciągu 7 dni od otrzymania
szkoły/przedszkola
uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej
Rozpatrzenie odwołania przez dyrektora
W ciągu 7 dni od otrzymania
szkoły/przedszkola
odwołania

*) Rodzice,

kIorzy złożyli wniosek w pierwszym terminie a ich dzieci nie zostały przyjęte potwierdzają chęć
udziału w postępowaniu uzupełniającym i wówczas nie mają obowiązku ponownego składania wniosku

-

