
ZARZĄDZENIE NR KW.0050.17.2022

WÓJTA GMINY DARŁOWO

z dnia 31 stycznia 2022 i

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu

uzupehiającym na rok szkolny 2022/23 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół

podstawowych dla których Gmina Darłowo jest organem prowadzącym

Na podstawie nt. 154 ust. l pkt. l ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021 . 1082 z późn.
zm.) oraz ait. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmhmym (Dz.U.2021.1372 z późn. zm.),
zarządzać co następuje:

$ 1. Ustalain harmonogram czynności w postępowaniu relmitacgnym i postępowaniu uzupdniayącym do

publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/23 stanowiący załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

$ 2. Ustalana harmonogram czynności w postępowaniu rdautacgnyin i postępowaniu uzupehiayącyin do klas

pierwszych publicznydl szkół podstawowych na rok szkolny 2022/23 stanowiący załącznik nr 2 do niniąszego

zaządzenia. W postępowaniu rekiutacgnym i postępowaniu uzupehiaUącyln na rok szkolny 2022/2023 do

publicznych przedszkoli oraz do klas pinwszych publicznych szkół podstawowych obowiązują następujące

klyteiia oraz dokumenty niezbędne do potwiadzenia tych kryteriów, okrdlone w uchwale Ni XXXl11 .295.2017

oraz uchwa]e Nr XXX.11].296.20 17 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 stycznia 2017 r.

$ 3. Urykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom publicznydi oddziałów przedszkolnych oraz szkół

podstawowych prowadzonych przez Gmhię Darłowo.

Wqt Gminy Darłowo

Radosław Glażewski

Id: 9E7A2CCC-61CF4EE6-86A0-4DA5FB795FA0. Podpisany Sbona l



Załącznikiu l do
Zarządzenia Nr KW.0050. 17.2022

Wata Gminy z dnia 3 1.01.2022r

Hard onogranrczynnaści w postępować iu'rekmtacyjnynrt-postęp owaniu
uzupełniającym do publicznych pmedszkoli na rok szkolny 2022/23

Id: 9E7A2CCC-61CF-4EE6-86A0-4DASFB795FA0. Podpisany Strona l

Lp.

Rodzaj czylmości

Temiin w

postępowaniu

rokmtacyjnym

I'emiinw
postępowaniu

uzupehiiającym

1. Złożenie wniosku o pizylęcie do
przedszkola wraz z dokumentami
potwieldząjącymi spełnienie przez
kandydata wamnków lub kryteriów
błahych pod uwagę w postępowaniu
rekmtacyjnym.

Od ll marca

2022 r. do 30
malca 2022 r

Od 12 sierpnia do
19 sieipuia 2022 r.

2. Wayfikacja przez komigę
ieknitacyjną wniosków o przyjęcie do

przedszkola i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez
kandydata wtuunków lub kiytaiów
bialych pod uwagę w postępowaniu
rekmtacyjnym.

Od 4 kwietnia
do 13 kwiehia
2022 r.

Do 24 siapnia 2022
r.

3. Podanie do publiczną wiadomości
przez komiqę reknitacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów uiezakwalifikowanych.

21 ]cwietnia

2022 r.
26 sierpnia 2022 r.

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

Od 29 kwietnia
2022 r. do ll

maja 2022 r.

Od 29 siapnia 2022
r. do 30 sierpnia
2022 i'.



Załącznik nr2 do

Z rządzenia Nr KW.0050. 17.2022
Wata Gminy z dnia 31.01.2022r.

llarmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniając'm do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny

2022/2023

Id: 9E7A2CCC-61CF-4EE6-86A0-4DA5FB795FA0. Podpisany Strona l

Lp.

Rodzaj czynności

Talnin w
postępowaniu

rekrutacyjnym

I'enuin w

postępowaniu
uzupełniającym

1 . Złożenie wniosku o piWjęcie do

przedszkola wraz z doklunentami
potwieidzającymi spełnienie przez
kandydata wamnków lub krytaiów
branych pod uwagę w postępowaniu
iekmtacyjnym.

Od ll malca
2022 r. do 30
marca 2022 r

Od 12 sieQnia do
19 sierpnia 2022 r.

2. Weryfikacja przez komigę
lekmtacyjną wniosków o przyjęcie do
przedszkola i doktunentów
potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kl teriów
branych pod uwagę w postępowaniu

rekmtacyjnym.

Od 4 kwiehia
do 13 ](wienia
2022 r.

Do 24 siapnia 2022
r.

3. Podanie do publiczną wiadomości
przez komigę rekmtacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.

21 kwietnia
2022 r.

26 sierpnia 2022 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli piWjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia.

Od 29 kwietnia
2022 r. do ll
maja 2022 r.

Od 29 siapnia 2022
r. do 30 sierpnia
2022 r.

5. Podanie do publiczną wiadomości
przez komigę rekiutacyjną listy
kandydatów przyjętych i
niepiWj ętych.

13 maja 2022 r. 3 1 sierpnia 2022 r.


