
ZARZĄDZENIE NR 5.2022 
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA 

z dnia 4 stycznia 2022 r. 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok szkolny 2022/2023 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami 
szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów,  na rok szkolny 
2022/2023 określa się następujące terminy: 

 Termin realizacji Lp. Rodzaj czynności 
Postępowanie 
rekrutacyjne 

Postępowanie 
uzupełniające 

1 Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do  szkoły podstawowej 
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
01 - 31.03.2022 r. 

 
09.05-05.08.2022 r. 

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
kryteriów określonych przez organ prowadzący branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 
(Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach). 

 
01 - 08.04.2022 r. 

 
08.08 -17.08.2022 r. 

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  
niezakwalifikowanych. 

 
14.04.2022 r. 

 
19.08.2022 r. 

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

14 -21.04.2022 r. 19 - 24.08.2022 r. 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

22.04.2022 r. 25.08.2022 r. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Miasto Złotów. 

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na tablicy ogłoszeń. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

   

Zastępca Burmistrza 
 
 

Małgorzata Chołodowska 
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