
ZARZĄDZENIE NR 8.2022 
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, 

a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Działając 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 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów 
na rok szkolny 2022/2023 do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych – określa załącznik nr 1 do 
zarządzenia. 

2. Napierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego 
obowiązują kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo 
Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.). 

3. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują kryteria określone w załączniku nr 1 do 
Uchwały  Nr XXX/143/2021 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 stycznia 2021 r. stanowiące załącznik nr 2 do 
zarządzenia. 

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów na 
rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych – określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 

5. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje 
się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców zgodnie 
z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.). 

6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na 
podstawie kryteriów określonych w załączniku nr 1 do Uchwały  Nr XXXII/162/2017 Rady  Gminy 
Młodzieszyn z dnia 27 marca 2017 r., stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia. 

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

§ 3. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Młodzieszyn oraz na tablicy ogłoszeń szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Młodzieszyn. 

 

   

Wójt Gminy Młodzieszyn 
 
 

mgr Monika Pietrzyk 
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Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr  8.2022 

Wójta Gminy Młodzieszyn 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów na 

rok szkolny 2022/2023 do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn 

Lp. Rodzaj czynności Termin                    w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin                    w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

 

 

1 

Złożenie wniosku o przyjęcie do punktu 

przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

 

 

28 lutego -11 marca 2022 

r. 

 

 

30 marca - 4 kwietnia 

2022 r. 

 

 

2 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do punktu 

przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego i 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

 

 

12 - 20 marca 2022 r. 

 

 

 

 

7 kwietnia 2022 r. 

 

3 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

 

21 marca 2022 r. 

 

8 kwietnia 2022 r. 

 

4 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

 

25 marca 2022 r. 

 

11 – 15 kwietnia 2022 r 

 

5 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

30 marca 2022 r. 

 

20 kwietnia 2022 r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 501994D3-05AB-41B4-B1C9-5929921F54E2. Podpisany Strona 1



Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr  8.2022 

Wójta Gminy Młodzieszyn 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

Załącznik nr 1 do                                     

UCHWAŁY  Nr XXX/143/2021 

RADY  GMINY MŁODZIESZYN 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

Kryteria wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w 

postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Młodzieszyn 

 

Lp. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryterium 

 Rodzeństwo dziecka uczęszcza już do 

szkoły, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej lub innej formy wychowania 

przedszkolnego, do którego rodzic złożył 

dokumenty rekrutacyjne  

 

 

5 

Oświadczenie rodziców poświadczone 

przez dyrektora szkoły 

 Rodzice dziecka świadczą pracę na 

podstawie umowy w pełnym wymiarze 

czasu pracy, prowadzą działalność 

gospodarczą lub pracują we własnym 

gospodarstwie  rolnym 

Kryterium stosuje się również do 

rodzica pracującego samotnie 

wychowującego dziecko.  

 

 

 

10 

Zaświadczenie wydane przez 

pracodawcę, wydruk ze strony 

internetowej Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej 

lub Krajowego Rejestru Sądowego, 

zaświadczenie o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego. 

 Deklarowany czas pobytu dziecka w 

oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej, innej formie wychowania 

przedszkolnego powyżej 5 godzin. 

 

 

1 

Oświadczenie rodzica zawarte we 

wniosku o przyjęcie dziecka do 

przedszkola 

 W pobliżu oddziału przedszkolnego w 

szkole podstawowej, innej formy 

wychowania przedszkolnego, mieszkają 

krewni dziecka wspierający rodziców w 

zapewnieniu dziecku właściwej opieki. 

 

 

3 

Oświadczenie rodzica 
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Załącznik nr 3  

do zarządzenia nr   8.2022 

Wójta Gminy Młodzieszyn 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów na 

rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Młodzieszyn 

Lp. Rodzaj czynności Termin                    w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin                    w 

postępowaniu 

uzupełniającym -dzieci 

z poza obwodu szkoły 

 

 

1 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 

pierwszej publicznej szkoły podstawowej, 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. Dzieci i 

młodzież zamieszkałe w obwodzie szkoły 

przyjmuje się z urzędu. 

 

 

28 lutego -11 marca 2022 

r. 

 

 

30 marca - 4 kwietnia 

2022 r. 

 

 

2 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej 

publicznej szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym  

 

 

12 - 20 marca 2022 r. 

 

 

 

 

7 kwietnia 2022 r. 

 

3 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

 

21 marca 2022 r. 

 

8 kwietnia 2022 r. 

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

 

25 marca 2022 r. 

 

11 - 15 kwietnia 2022 r. 

 

5 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

30 marca 2022 r. 

 

20 kwietnia 2022 r. 
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Załącznik nr 4  

do zarządzenia nr  8.2022 

Wójta Gminy Młodzieszyn 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

 

Kryteria wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w 

postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młodzieszyn 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej 

 

Lp. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryterium 

 Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego, 

innej formy wychowania przedszkolnego 

wchodzącego w skład szkoły, do której złożono 

wniosek  

 

 

10 

Oświadczenie rodziców 

poświadczone przez dyrektora 

szkoły 

 Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w 

tej samej placówce.  

 

5 

Oświadczenie rodziców 

poświadczone przez dyrektora 

szkoły 

 Rodzic kandydata pracuje w pobliżu szkoły, do której 

złożono wniosek.  

5 Oświadczenie rodzica  

 

 W pobliżu szkoły mieszkają krewni kandydata 

wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku 

właściwej opieki.  

 

3 

Oświadczenie rodzica 
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