
Zespołu

ZARZĄDZENIE Nr 4t8l2022 _.
BURMISTRZA OPOLA LUBELSKIEGO

zdnia 3 lutego 2020 roku

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz klas pienwsrych szkół podstawowych prowadzonych pyzez Gminę Opole Lubelskie
na rok szkolny 2CI22l2023

,ra podstawie ar1. 30 ust. 1 z dnia 8 marca i990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz" U.
z ){i\b t, poz,994,zę zrn.} araz afi. tr54 ust. 1 pkt i i ust, 3 ustawv z dnl,a l4 grudnia 2al6 r. -
ijrarł,tl ilswiiłtowe. Dz. U. z2a\9r"^ poz. 1082) zaruądza się co następu.je:

§ 1.

l-staia się irarmonoglam czynności \,v postępowaniu rekrutacl,jnym i postępowariiu
uziipełniającyrn na rok szkolny 2a22D023 do przedszkoia i oddziałów przedszkolnl,ch w
szkołacir podstawol,vych. dla któr_voh organem prowadzącym.jest Gnrina Opole Lubelskie.
stanolł,iącv ZaŁącznlk Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

c1
s -.

Ustala się harrnonogram czynnosci w postępowaniu rekrutacl,jn_vm i postepowaniu
',:zupeŁriającym na rok szkolnil 2022DaT do klas pierwszyc,h publicznvch szkół
po.Jstawowyclr. dla któr__vch organem prowadzącym iest Gmina Opoie Lubelskie, stantlrviącr
Załącznik Nr 2 do nrnie.jszego zaruądzenia.

5\ 3,

\łykonanie zarządzeniapowierza się dyrektorom przedszkola i szkół podstawowych"
,l.!ia którycil organem prowadzącym jest Gmina Opole Lubelskie.

§4.

żarządzenie wchocizi w zycie z dniem podpisania.
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Załącznlk rlr t
do'Zarządzenla Nr 4LB/2o22
Burmtstrza opoIa Lubelsklego

z dnla 3 lutego 2022 r.

Termi ny w postępowa n i u rekrutacyjn y m oraz postępowan i u uzu pełn iającym
na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Opole Lubelskie

Data
od - do 2a22 rEtap rekrutacii/ Rodzai czvnności postepowania rekrutacyineqo

Kontyn uacja edukacji przedszkolnej

do 18 lutego,
do godz, 15@

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2a22/2a23

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkoInych
w szkołach oodstawowvch

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szko|e
pod stawowej oraz do ku mentów potwi erdzających spełn ia n ie kryteriów rekrutacyj nych

1 - 25 marcao
do godZ. 15*

Weryfikacja przez komisję rekrutacy;ną wniosków o przyJęcie do przedszkoia lub
oddziału przedszkolnego w szkoie podstawowej i dokumentów potwierdzających
spełniari!e przez kandydata xryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
ret<rutacyjnym

do 31 marca

4 kWietnia
do godz. 13reOpubl ikowanie l ist dzieci zakwal ifi kowanych i niezakwal ifikowanych

Złozenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do xtóre1
zostało za kwa l ifi kowa ne

5 -11 kwietnia,
do godz. l5*

Podanie oo publicznej wiacomości listy dzieci przyjętych i nieprzylętycn 12 kwietnia,
qodz,13@

rrocedura odwoławcza
W terminie 7 dni od opubiikowania list dzieci przyjętych i nieprzylętych rodzic może
wystąpic do komtsJi rekrutacyJne; z wnioskiem o sporządzenie uzasadnlenia odmowy
a,r7\l1QrlA

W |erminie 7 dni oa dnia otrzymania uzasadnienia rodzic moze wnieśc do dyrektora
przedszko la l szkołv odwoła n ie od rozstrzvq niecla ko m isi i rekrutacvl nei.

od 12 kwietnIa

Postępowanie uzupełniające do przedszkoIi i odrCziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowycl,1

7łozenie wniosku o pt,zyjęcie do przedszkola iub oddziału przedszkolnego w szkoie
podstawcweJ oraz doi<umentow potwlerdzających spełnianie kryteriow branych pocJ

uwagę W postępowanlLl rel(rutacyJnyrrl

do 12 sierpnio,
do godz, .1"5@

v\leryfikacJa przez komis;ę rekrutacylną wniosków o przyJęcie co przedszkola lub
CddZiału Drzedszkolnego W szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających
spełniante przez Kandydata kryteriow branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

1-7 sierpnia

Opubl ikowanie l ist dzieci zakwal ifi kowanych i niezakwal ifi kowanych
17sierpnia,
godz. 13@

7iażenle pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolulszkole, do której
zcstało za kwal if! kowa ne

1B-19 sierpnia,
do godz. 15@

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 22 sierpnia,
godz" 13re

procecura odwoławcza od 22 sierpnia



Załącznik nr 2
da Zarządzenla Nr 419l2aż2

Burmistrza Opola Lubelskiego
z dnla 3 lutego 2022 r.

Termi ny w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2022/2023 do klas I w szkołach podstawowych dla których organem

prowadzącym jest Gmina opole Lubelskie

Etap rekrutacii/ Rodzaj czYnności postępowania rekrutacyjnego
Data od - do

2a2*.
Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej oraz
d o ku nnentów potwierdzających spełn ia n ie kryteriów rekrutacyj nych

od 1 marca
do 1 kwietrria,
elo qorJz. ,1.§@

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole
podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 15 kwietnia

Opu sl i l<oiva I-i ie l ist dzieci za kwa l ifi kowa nych i nieza kwa l ifi kowa nych
19 kwietnia,,

oo gooz, r3u0

Złr,zenie pisen^rnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do ktorej zcstało
zaxwaiifik owane

18-22 kwietnia,
cio godz. 15@

Podanie do publicznej wiadomości |isty dzieci przyjętych i nieprzyjętych 25 kwietnia,
do qodz. 13@

procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora
szkoły odwołanie od rozstrzyqniecia komisii rekrutacvinei,

od 25 kwietnia

Postępowanie uzupełniające do klas I
w szkołach podstawowych

Złazenle l,vniosku c przy;ęcie do kiasy I w szkole podstawowe) oraz dokumentów
:o:wierczaJących spełnianie kryteriow branych pod uwagę w postępowaniu
,-e k rljtćcy] ny m

do 12 sterpnia,
do godz. 15W

Weryfikacja przez }<omisję rekrutacyjnąwniosków o przyjęcie do klasy I w szkole
pcdstawowej i doxumentów potwierdzających spełnianie przezkandydata xryteriów
branycn pod uwagę w postępowaniu i,ekrutacyJnym

18 sierpnia

Ocr; rl i kotva n ie i ist ka ndydatów za kwa l ifi kowanych i n iezakwa! ifi kowanych
19 sierpnia,
godz^ 14@

Złozenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do które; zostało
za <v,;a iifikowa ne

19-23sierpnia,
Co godz. 1_Sre

icSanie co puOilcznej rłiacomości !isty dziecl przyjętych i nieprzy]ętycn
24 sierpnia,
godz.13@

procedura odwoławcza od 24 sierpnia


