
Zarządzenie Nr 24/2021/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu lubelskim 

z dnia 23 lutego 2022 roku 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w 

Opolu Lubelskim na rok szkolny 2022/2023 
Na podstawie  

art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 

oraz z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.   
 

Uchwały Nr XXXII/210/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 16 marca 2017 r.  

w sprawie określenia kryteriów etapu postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów rekrutacji do 

publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół 

prowadzonych przez Gminę Opole Lubelskie. 
 

Zarządzenia nr 418/2022 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 3 lutego 2022r. w sprawie 

harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do 

przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Opole Lubelskie na rok szkolny 2022/2023. 

 

Zarządza się : 

§ 1 

przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca: 

- do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga  

w Opolu Lubelskim  

- do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim.  

 

§ 2 

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów wymienionych w § 1 przeprowadza się 

zgodnie z: 

art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 

oraz z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.,  

Uchwałą Nr XXXII/210/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 16 marca 2017 r. 

W sprawie określenia kryteriów etapu postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów rekrutacji do 

publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół 

prowadzonych przez Gminę Opole Lubelskie, 

Zarządzeniem nr 418/2022 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 3 lutego 2022r.  

w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas 

pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opole Lubelskie na rok  szkolny 

2022/2023. 

 

§ 3 

Terminarz rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej 

znajduje się w załącznikach nr 1 i 2 do Zarządzenia 418/2022 Burmistrza Opola 

Lubelskiego z dnia 3 lutego 2022r. w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu 

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Opole Lubelskie na rok  szkolny 2022/2023. 

 



§ 4 

ZASADY REKRUTACJI 

I. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się: 

1.Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej 

gminy. 
 

2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, 

niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. 
 

4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana 

publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący zawarte w uchwaleNr XXXII/210/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 

16 marca 2017 r., tj. 

1) Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny. 

2) Kandydat obojga rodziców pracujących, uczących się w systemie dziennym, prowadzących 

działalność gospodarcza, prowadzących gospodarstwo rolne. 

3) Kandydat samotnie wychowywany przez rodzica, który pracuje, uczy się lub studiuje  

w systemie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne. 

4) Kandydat posiadający rodzeństwo, które w nowym roku szkolnym będzie kontynuować 

edukację w tym oddziale przedszkolnym/ szkole podstawowej. 

 

II. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się: 

Z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który wyznaczony jest przez organ 

prowadzący w "Akcie założycielskim szkoły", na podstawie zgłoszenia rodziców. 
 

Na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i zgodnie z Uchwałą Nr 

XXXII/210/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 16 marca 2017 r.  

 

III. Rekrutację uczniów do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkoły podstawowej 

prowadzi Komisja Rekrutacyjna. 

1. Komisję powołuje Dyrektor Szkoły oraz wyznacza jej przewodniczącego. 

2. Prace komisji są protokołowane. 

3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-01-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-01-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-01-2018&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-03-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-03-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-03-2016&qplikid=1#P1A6


§ 5 

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych kryteriów, składanymi przez 

rodziców są: 
 

Do oddziałów przedszkolnych: 

1. Wniosek o przyjęcie kandydata z terenu gminy do oddziału przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim (załącznik nr 1a OP). 

2. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o spełnianiu przez kandydata kryteriów 

określonych w Uchwale Nr XXXII/210/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 16 

marca 2017 r. (załącznik nr 2a OP). 

3. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o podaniu danych zgodnych ze stanem 

faktycznym oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3a OP). 

4. Wniosek o przyjęcie kandydata spoza gminy do  oddziału przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim (załącznik nr 1 OP). 

5. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o spełnianiu przez kandydata kryteriów 

określonych w Uchwale Nr XXXII/210/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 16 

marca 2017 r. (załącznik nr 2 OP). 

6. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o podaniu danych zgodnych ze stanem 

faktycznym oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 OP). 
 

Do klas pierwszych szkoły podstawowej: 

1. Zgłoszenie kandydata z obwodu szkoły do  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim (załącznik nr 1a SP). 

2. Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły do  klasy pierwszej Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim (załącznik nr 1 SP). 

3. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o spełnianiu przez kandydata kryteriów 

określonych w Uchwale Nr XXXII/210/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 16 

marca 2017 r. (załącznik nr 2 SP). 

4. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o podaniu danych zgodnych ze stanem 

faktycznym oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 SP). 

 

§ 6 

Od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej rodzicowi kandydata przysługuje odwołanie: 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału 

przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z 

wnioskiem wymienionym w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w 

tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą 

kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga 

w Opolu Lubelskim odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej,  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w pkt. 2. 

4. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim rozpatruje 

odwołanie od w/w rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego. 
 

 


