
Zarządzenie nr 9   /2022 

Burmistrza Nowogardu  

z dnia 31 styczeń  2022 roku  

 

  
W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas                  

pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, 

na rok szkolny 2022/23 

 

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) zarządzam, co następuje:  

 

 

§ 1. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu                  

uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest gmina Nowogard. 

2. Harmonogram dla przedszkoli, stanowi załącznik  nr 1 do Zarządzenia. 

3. Harmonogram dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowi załącznik                 

nr 2 do Zarządzenia. 

4. Harmonogram dla klas pierwszych szkół podstawowych, stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla któ-

rych organem prowadzącym jest gmina Nowogard. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 Harmonogram czynności 

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do 

przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogard 

L. p. Czynność 
Postępowanie 

rekrutacyjne 

Postępowanie 

uzupełniające 

1.   
Składanie deklaracji przez rodziców dziecka już 

uczęszczającego do przedszkola o woli kontynu-

owania przez dziecko edukacji przedszkolnej w 

roku 2022/2023 

1.02.2022 r. -  

11.02.2022 r. 
 

2.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wnio-

sek do pobrania na stronie BIP lub w sekretariacie 

przedszkola). 

11.02.2022 r. -  

11.03.2022 r. 
16-27.05.2022 r. 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnio-

sków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata wa-

runków lub kryteriów branych pod uwagę w po-

stępowaniu rekrutacyjnym. 

14.03.2022 r. -  

28.03.2022 r. 
1-7.06.2022 r. 

4. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

4.04.2022 r. 10.06.2022 r. 

5.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przy-

jęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

8.04.2021 r.- 

15.04.2022 r. 
13-17.06.2022 r. 

6.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kan-

dydatów nieprzyjętych. 

29.04.2022 r. 

 
24.06.2022 r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 2 

 

 Harmonogram czynności 

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest             

Gmina Nowogard 

L.p. Czynność 
Postępowanie 

rekrutacyjne 

Postępowanie 

uzupełniające 

1. 
Składanie deklaracji przez rodziców dziecka już 

uczęszczającego do przedszkola o woli kontynu-

owania przez dziecko edukacji przedszkolnej w 

roku 2022/2023 

11.02.2022 r. -  

28.02.2022 r. 
 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przed-

szkolnego w szkole podstawowej wraz     z doku-

mentami potwierdzającymi spełnianie przez kan-

dydata warunków lub kryteriów branych pod uwa-

gę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do 

pobrania na stronie BIP lub w sekretariacie szko-

ły). 

1-31.03.2022 r. 2-20.05.2022 r. 

3.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  w szkole 

podstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryte-

riów branych pod uwagę w postępowaniu rekruta-

cyjnym. 

11-15.04.2022 r. 23-27.05.2022 r. 

4. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych            

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

18.04.2022 r. 6.06.2022 r. 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przy-

jęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 
25.04.2022 r. 10.06.2022 r. 

6.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandy-

datów nieprzyjętych. 

29.04.2022 r. 17.06.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 

 

Harmonogram czynności 

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 

do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina                           

Nowogard 

L. 

p. 
Czynność 

Postępowanie 

rekrutacyjne 

Postępowanie 

uzupełniające 

1. 
Składanie deklaracji przez rodziców dziecka już 

uczęszczającego do szkoły o woli kontynuowania 

przez dziecko edukacji szkolnej w roku 2022/2023 

11.02.2022 r. -  

28.02.2022 r. 
 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podsta-

wowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryte-

riów branych pod uwagę w postępowaniu rekruta-

cyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub w 

sekretariacie szkoły). 

1-31.03.2022 r. 2-20.05.2022 r. 

3.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata wa-

runków lub kryteriów branych pod uwagę w po-

stępowaniu rekrutacyjnym. 

11-15.04.2022 r. 23-27.05.2022 r. 

4. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych            

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

18.04.2022 r. 6.06.2022 r. 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przy-

jęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 
25.04.2022 r. 10.06.2022 r. 

6.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandy-

datów nieprzyjętych. 

29.04.2022 r. 17.06.2022 r. 

 


