
 

ZARZĄDZENIE NR 2/2022                          

Wójta Gminy Łęka Opatowska 

z dnia 18 stycznia 2022r. 

w sprawie:  określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach 

podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Łęka Opatowska. 

 

          Na podstawie art.154 ust.1 pkt.1 w związku z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r.poz.1082 ze zm.) zarządzam, co 

następuje: 

§1 

 

Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach 

podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Łęka Opatowska, zgodnie z załącznikiem. 

 

§ 2 

 

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej na 

podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Dzieci z poza obwodu danej szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej  

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, jeżeli dana 

szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami lub nie powoduje tworzenia dodatkowego 

oddziału. 

§ 3 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się  dyrektorom placówek oświatowych na terenie Gminy Łęka 

Opatowska. 

§ 4 

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej  

http://www.leka-opatowska.pl, tablicach ogłoszeń w publicznych szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Łęka Opatowska. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 

 

Wójt Gminy 

/-/ Adam Kopis  

 

http://www.leka-opatowska.pl/


 

Załącznik  

do zarządzenia nr 2/2022 

Wójta Gminy Łęka Opatowska  

z dnia 18 stycznia 2022r.  

 

Od dnia Do dnia Do godziny Harmonogram czynności 

 31.01.2022r.  Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu 

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

Rekrutacja 

01.02.2022r. 25.02.2022r. 15:00 

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub 

opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do 

klasy pierwszej w szkole podstawowej 

 01.03.2022r.  Prace komisji rekrutacyjnej 

 03.03.2022r. 14:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną w szkołach podstawowych list 

kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów 

niezakwalifikowanych.                        

04.03.2022r. 11.03.2022r. 15:00 

Potwierdzenie pisemnego oświadczenia przez 

rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli 

przyjęcia do szkoły. 

 14.03.2022r. 11:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listę 

kandydatów nieprzyjętych. 

 

Rekrutacja - nabór uzupełniający 

 

15.03.2022r. 18.03.2022r. 15:00 Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły 

wraz z dokumentami i oświadczeniami 

 22.03.2022r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły podstawowej. 

 

 23.03.2022r. 11:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną w szkołach podstawowych list 

kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów 

niezakwalifikowanych.  

 

24.03.2022r. 30.03.2022r. 15:00 Potwierdzenie pisemnego oświadczenia przez 

rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli 

przyjęcia do szkoły. 

 

 31.003.2022r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listę 



kandydatów nieprzyjętych. 

 

Wójt Gminy 

/-/ Adam Kopis  


