
ZARZĄDZENIE NR 27/22 
WÓJTA GMINY STARGARD 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 

2022/2023 na terenie Gminy Stargard 

Na podstawie art.154 ust.1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz 130 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r.  
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)  zarządzam, co następuje: 

§ 1. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola - załącznik 
nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół 
podstawowych - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Zobowiązuje  się  dyrektorów szkół do  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie 
z terminami określonymi w załącznikach. 

§ 5. Poza okresem rekrutacji o przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w publicznej szkole podstawowej lub publicznej szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego decyduje 
dyrektor właściwej placówki oświatowej. Jednakże jeżeli przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian 
organizacyjnych, które powodują dodatkowe skutki finansowe, dyrektor placówki może przyjąć ucznia po 
uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy 
Stargard. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Stargard 
 
 

Jerzy Makowski 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/22 

Wójta Gminy Stargard 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy 
składania dokumentów do publicznego przedszkola na rok szkolny 2022/2023 

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
 i uzupełniającym  

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia  

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają 
do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklaracje o 
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w tym 
przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. 

28.02.2022 r.  
od godz. 8.00 

04.03.2022 r.  
do godz. 16.00  

 Postępowanie rekrutacyjne  

 1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 

08.03.2022 r.  
od godz 8.00 

25.03.2022 r. 
do godz 16.00 

2.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do 
przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe. 

28.03.2022 r.  30.03.2022 r.  

3.  

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń 
przy wejściu do przedszkola oraz zamieszczeniu na stronie 
internetowej przedszkola  listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 

31.03.2022 r.  

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 
postaci pisemnego oświadczenia. 

01.04.2022 r. 
od godz. 8:00 

08.04.2022 r.  
do godz. 15:00 

5.  

Podanie  przez komisję rekrutacyjną do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń 
przy wejściu do przedszkola oraz zamieszczeniu na stronie 
internetowej przedszkola  listy kandydatów przyjętych  i 
kandydatów nieprzyjętych. 

11.04.2022 r.  
godz. 9:00 

 Postępowanie uzupełniające 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w 
postępowaniu uzupełniającym. 

12.04.2022 r. 
od godz 8.00 

20.04.2022 r. 
do godz 15.00 
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2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do 
przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu uzupełniającym oraz wykonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.  

21.04.2022 r. 22.04.2022 r. 

3. 

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń 
przy wejściu do przedszkola oraz zamieszczeniu na stronie 
internetowej przedszkola listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.  

25.04.2022  
godz 9.00 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 
postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu 
uzupełniającym.  

25.04.2022 r. 
od godz. 10.00 

27.04.2022 r. 
do godz 15.00 

5. 

Podanie przez komisje rekrutacyjną do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń 
przy wejściu do przedszkola oraz zamieszczeniu na stronie 
internetowej przedszkola listy kandydatów przyjętych i 
listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 
uzupełniającym. 

28.04.2022 r.  
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/22 

Wójta Gminy Stargard 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy 
składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok 

szkolny 2022/2023 

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
 i uzupełniającym  

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia  

 Postępowanie rekrutacyjne  

 1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 
w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

08.03.2022 r.  
od godz 8.00 

25.03.2022 r. 
do godz 16.00 

2.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do 
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz wykonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.  

28.03.2022 r.  30.03.2022 r.  

3.  

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń 
przy wejściu do szkoły oraz zamieszczeniu na stronie 
internetowej szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

31.03.2022 r.  

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 
postaci pisemnego oświadczenia. 

01.04.2022 r. 
od godz. 8:00 

08.04.2022 r.  
do godz. 15:00 

5.  

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń 
przy wejściu do szkoły oraz zamieszczeniu na stronie 
internetowej szkoły listy kandydatów przyjętych  i 
kandydatów nieprzyjętych. 

11.04.2022 r.  
godz. 9:00 

 Postępowanie uzupełniające 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 
w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 
uzupełniającym. 

12.04.2022 r. 
od godz 8.00 

20.04.2022 r.  
do godz 15.00 
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2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do 
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu uzupełniającym oraz wykonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.  

21.04.2022 r. 22.04.2022 r. 

3. 

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń 
przy wejściu do szkoły oraz zamieszczeniu na stronie 
internetowej szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu 
uzupełniającym. 

25.04.2022 
 godz 9.00 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 
postaci pisemnego oświadczenia   w postępowaniu 
uzupełniającym.  

25.04.2022 r. 
od godz. 10.00 

27.04.2022 r. 
do godz 15.00 

5. 

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń 
przy wejściu do szkoły oraz zamieszczeniu na stronie 
internetowej szkoły listy kandydatów przyjętych i listy 
kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 
uzupełniającym. 

28.04.2022 r.  
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/22 

Wójta Gminy Stargard 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy 
składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
 i uzupełniającym  

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia  

 Postępowanie rekrutacyjne  

 1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej 
publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

08.03.2022 r.  
od godz 8.00 

25.03.2022 r. 
do godz 16.00 

2.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do 
klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w 
postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.  

28.03.2022 r.  30.03.2022 r.  

3.  

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń 
przy wejściu do szkoły oraz zamieszczeniu na stronie 
internetowej szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

31.03.2022 r.  

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 
postaci pisemnego oświadczenia. 

01.04.2022 r. 
 od godz. 8.00 

08.04.2022 r.  
do godz. 15.00 

5.  

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń 
przy wejściu do szkoły oraz zamieszczeniu na stronie 
internetowej szkoły listy kandydatów przyjętych  i 
kandydatów nieprzyjętych. 

11.04.2022 r.  
godz. 9:00 

 Postępowanie uzupełniające 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej 
publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 
uzupełniającym. 

12.04.2022 r. 
od godz 8.00 

20.04.2022 r.  
do godz 15.00 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do 
klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu uzupełniającym oraz wykonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.  

21.04.2022 r. 22.04.2022 r. 
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3. 

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń 
przy wejściu do szkoły oraz zamieszczeniu na stronie 
internetowej szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych  w postępowaniu 
uzupełniającym. 

25.04.2022 
godz 9:00 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 
postaci pisemnego oświadczenia   w postępowaniu 
uzupełniającym.  

25.04.2022 r. 
od godz. 10.00 

27.04.2022 r. 
do godz 15.00 

5. 

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń 
przy wejściu do szkoły oraz zamieszczeniu na stronie 
internetowej szkoły listy kandydatów przyjętych i listy 
kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 
uzupełniającym.  

28.04.2022 r.  
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art.154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1082) organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub 
publiczną szkołę podstawową do końca stycznia jest zobowiązany jest przedstawić terminy 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania 
dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych. 

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy zadania i kompetencje  w tym zakresie wykonuje wójt 
gminy. 

Mając na uwadze powyższe, podpisanie niniejszego zarządzenia jest zasadne. 
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