
ZARZl\DZENIE Nr ORG.0050.9.2022 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

w sprawie okreslenia terminow post"powania rekrutacyjnego oraz post"powania 
uzupelniajllcego na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddzialow 
przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych i klas pierwszych szkol 
podstawowych prowadzonych przez Gmin" Baboszewo. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZlldzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z pom. zm.), art.IS4 ust.! pkt I w zwiqzku z art. 29 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z pom. zm.) 
ZaTZlldza siC;, co nastc;puje: 

§1 

Okresla siC; terminy postc;powania rekrutacyjnego i postl(powania uzupetniajljcego na rok szkolny 

2022/2023 do przedszkoli i oddzia!ow przedszkolnych w szkolach podstawowych 

dla ktorych organem prowadzljcym jest Gmina Baboszewo, zgodnie z za1llcznikiem nr I 

do niniejszego zarzljdzenia. 

§2 

Okresla siC; terminy postc;powania rekrutacyjnego oraz postc;powania uzupelniajljcego na rok 

szkolny 2022/2023 do k1as pierwszych szkol podstawowych dla ktorych organem prowadZllcym 

jest Gmina Baboszewo, zgodnie z za1llcznikiem nr 2 do niniejszego zarzljdzenia. 

§3 

Wykonanie Zarzljdzenia powierza siC; dyrektorowi przedszkola i dyrektorom szkol podstawowych 

dla ktorych organem prowadZllcymjest Gmina Baboszewo. 

§4 

Zarzljdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 



Zal~cznik nr I 
do Zal'Z'!dzenia 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050.9.2022 
z doia 25 stycznia 2022 r. 

Terminy post'tpowania rekrutacyjnego i post'tPowania uzupelniajllcego na rok szko)ny 2022/2023 
do przedszkoli i oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych dla ktorych organem prowadzllcym jest Gmina Baboszewo 

Terminy przeprowadzania Terminy 

Lp. Dzialania w post'tPowaniu rekrutacyjnym i uzupelniajllcym post'tpowania 
przeprowadzania 

rekrutacyjnego 
postl{powania 

uzupelniajllcego 
Skladanie wnioskow wraz z dokumentami potwierdzajllcymi spelnianie 

I. 
przez kandydata warunkow 1 kryteriow branych pod uwagl{ 

1 lutego - 1 marca 2022 r. 10 maja - 9 sierpnia 2022r. 
w postl{powaniu rekrutacyjnym 0 przyjl{cie do przedszkola lub oddzialu 
I)rzedszkolnego w szkole]>odstawowei. 
Weryfikacja przez komisjl{ rekrutacyjnll wnioskow 0 prZYJI{Cle 
do publicznego przedszkola i oddzialow przedszkolnych w publicznych 

2. szkolach podstawowych 1 dokumentow potwierdzajllcych spelnienie 2 - 8 marca 2022 r. 10 - 16 sierpnia 2022 r. 
przez kandydata kryteriow obowillZujllcych na drugim etapie postepowania 
rekrutacyjnego. 
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjl{ rekrutacyjnll listy 

3. kandydatow zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postl{powaniu 10 marca 2022 r. 19 sierpnia 2022 r. 
rekrutacyjnym. 
Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjl{cia 

4. do przedszkolaloddzialu przedszkolnego przy szkole podstawowej, 11 - 17 marca 2022 r. 19 - 30 sierpnia 2022 r. 
wjlostacipisemm:go oswiadczenia. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjl{ rekrutacyjnll listy 

18 marca 2022 r. 31 sierpnia 2022 r. kandydatow przyjl{tych i nieprzyjl{tych w postl{powaniu rekrutacyjnym. 



Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Zal~cznik or 2 
do ZaTZlldzeoia 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050.9.2022 
z doi. 25 styczni. 2022 r. 

Terminy post~powania rekrutacyjnego i post~powania uzupelniajllcego na rok szkolny 2022/2023 
do klas pierwszych pubJicznych szk61 podstawowych dla kt6rych organem prowadzllcym jest Gmina Baboszewo 

Terminy przeprowadzania 
Terminy 

Dzialania w post~powaniu rekrutacyjnym i uzupelniajllcym post~powania 
przeprowadzania 

rekrutacyjnego post~powania 

uzupelniajllcego 
Skladanie wniosk6w wraz z dokumentarni potwierdzajljcymi spelnianie 
przez kandydata warunk6w 1 kryteri6w branych pod uwago;: 

1 lutego - 1 marca 2022 r. 10 maja - 9 sierpnia 2022r. 
w posto;:powaniu rekrutacyjnym 0 przyjo;:cie do klasy pierwszej publicznej 
szkoly podstawowej. 
Weryfikacja przez komisjo;: rekrutacyjnlj wniosk6w 0 przyjo;:cie do klasy 
pierwszej publicznej szkoly podstawowej i dokumentow potwierdzajljcych 
spelnienie przez kandydata kryteriow obowi1jZujljcych dla kandydatow 2 - 8 marca 2022 r. 10 - 16 sierpnia 2022 r. 
zamieszkujljcych poza obwodem wybranej szkoly podstawowej dla ktorej 
organem prowadz1jcym iest Gmina Baboszewo. 
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjo;: rekrutacyjnlj listy 
kandydatow zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w posto;:powaniu 10 marca 2022 r. 19 sierpnia 2022 r. 
rekrutacyjnym. 
Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjo;:cia 
do klasy pierwszej publicznej szkoly podstawowej, w postaci pisemnego II - 17 marca 2022 r. 19 - 30 sierpnia 2022 r. 
oswiadczenia. 
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjo;: rekrutacyjnlj listy 

18 marca 2022 r. 30 sierpnia 2022 r. kandydatow przyjo;:tych i nieprzyjo;:tych w posto;:powaniu rekrutacyjnym. 


