
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.629.2022 
WÓJTA GMINY WILKÓW 

z dnia 14 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych określa się 
następujący harmonogram czynności: 

Lp. Określenie czynności 
Termin  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. 
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 1 do 31 marca  
2022 r. 

od 20 do 30 kwietnia 
2022 r. 

2. 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  
oraz dołączonych dokumentów potwierdzających spełnianie  
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 1 do 6 kwietnia  
2022 r. 

od 4 do 8 maja  
2022 r. 

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

15 kwietnia 2022 r. 10 maja 2022 r. 

4. Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie 
pisemnego oświadczenia. do 20 kwietnia 2022 r. do 18 maja 2022 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 24 kwietnia 2022 r. 20 maja 2022 r. 

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Wilków obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, 
określone w uchwale Nr XXIV.187.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Idzikowicach, 
Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Wilkowie oraz Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Bukowiu. 

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej 
Gminy Wilków www.wilkow.pl  wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Wilków 
 
 

mgr Bogdan Zdyb 
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