
ZARZĄDZENIE NR 724/2022 
 

BURMISTRZA SŁUBIC 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych,  klas pierwszych 
szkół podstawowych oraz klasy czwartej sportowej  dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Słubice 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów 

przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, stanowiący 

załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 3. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do klasy czwartej sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika 

w Słubicach na rok szkolny 2022/2023, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zespołu Administracyjnego Oświaty 

w Słubicach i dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Słubice. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Słubic 
 
 

Mariusz Olejniczak 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 724/2022 

Burmistrza Słubic 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 

Terminy postepowania rekrutacyjnego 

Termin Harmonogram  czynności 
Rekrutacja na wolne miejsca 

od 21.03.2022r. do 01.04.2022r. 
do godz. 15:00 

Złożenie w wybranej jednostce wniosku                                     
o przyjęcie kandydata wraz z załącznikami 
(wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech 
jednostek). 

19.04.2022r. godz. 15:00 

Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów 
niezakwalifikowanych. 
UWAGA: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne                  
z przyjęciem kandydata 

od 20.04.2022r. do 29.04.2022r. 
do godz. 15:00 

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna 
prawnego kandydata woli przyjęcia do jednej 
wybranej jednostki (brak pisemnego potwierdzenia 
oznacza rezygnację z dalszego etapu rekrutacji do 
jednostki). 

05.05.2022r. godz.15:00 
Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i listy kandydatów 
nieprzyjętych. 

Rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc 

od 23.05.2022r. do 03.06.2022r. 
do 15:00 

Złożenie w wybranej jednostce wniosku                                     
o przyjęcie kandydata wraz z załącznikami 
(wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech 
jednostek). 

10.06.2022r. godz. 15:00 

Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów 
niezakwalifikowanych. 
UWAGA: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z 
przyjęciem kandydata 

od 13.06.2022r. do 21.06.2022r. 
do godz. 15:00 

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna 
prawnego kandydata woli przyjęcia do jednej 
wybranej jednostki (brak pisemnego potwierdzenia 
oznacza rezygnację z dalszego etapu rekrutacji do 
jednostki). 

24.06.2022r. godz. 15:00 
Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i listy kandydatów 
nieprzyjętych. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 724/2022 

Burmistrza Słubic 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 
2022/2023 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 

Termin Harmonogram czynności 
Zapisy do szkoły podstawowej dzieci z obwodu 

od 07.02.2022r. do 18.02.2022r. 
do godz. 15.00  

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej w szkole 
podstawowej zgodnie z obwodem. 

Rekrutacja na wolne miejsca dzieci spoza obwodu 

od 21.03.2022r. do 01.04.2022r. 
do godz. 15.00 

Złożenie w wybranej jednostce wniosku o przyjęcie 
kandydata wraz z załącznikami (wniosek można 
złożyć do nie więcej niż trzech jednostek). 

19.04.2022r. godz.15.00 

Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów 
niezakwalifikowanych. 
UWAGA: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne 
z przyjęciem kandydata 

od 20.04.2022r. do 29.04.2022r. 
do godz. 15.00 

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna 
prawnego kandydata woli przyjęcia do jednej 
wybranej  jednostki (brak pisemnego potwierdzenia 
oznacza rezygnację z dalszego etapu rekrutacji do 
jednostki). 

05.05.2022r. godz.15.00 
Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i listy kandydatów 
nieprzyjętych. 

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca dzieci spoza obwodu 

od 30.05.2022r. do 18.08.2022r.   
do godz. 15.00 

Złożenie w wybranej jednostce wniosku o przyjęcie 
kandydata wraz z załącznikami (wniosek można 
złożyć do nie więcej niż trzech jednostek). 

22.08.2022r. godz. 15.00 

Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów 
niezakwalifikowanych. 
UWAGA: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne 
z przyjęciem kandydata 

od 23.08.2022r. do 26.08.2022r.  
do godz. 15.00 

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna 
prawnego kandydata woli przyjęcia do jednej 
wybranej jednostki (brak pisemnego potwierdzenia 
oznacza rezygnację z dalszego etapu rekrutacji do 
jednostki). 

29.08.2022r. godz.15.00 
Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i listy kandydatów 
nieprzyjętych. 
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 724/2022 

Burmistrza Słubic 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

Harmonogram rekrutacji do klasy czwartej sportowej (piłka nożna - chłopcy, piłka ręczna 
– dziewczęta) w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach na rok szkolny 2022/2023 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 

Termin Harmonogram czynności 
Rekrutacja do klasy czwartej sportowej  

od 01.03.2022r. do 20.04.2022r.  
do godz. 15.00 

Złożenie  wniosku o przyjęcie kandydata wraz 
z załącznikami . 

od 25.04.2022r. do 13.05.2022r.  Próba sprawności fizycznej  

20.05.2022r. godz. 15.00 

Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów 
niezakwalifikowanych. 
UWAGA: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne 
z przyjęciem kandydata 

od 23.05.2022r. do 27.05.2022r.  
do godz. 15.00 

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna 
prawnego kandydata woli przyjęcia do klasy 
sportowej (brak pisemnego potwierdzenia oznacza 
rezygnację z dalszego etapu rekrutacji do klasy 
sportowej). 

31.05.2022r. godz. 15.00 
Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i listy kandydatów 
nieprzyjętych. 

Rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc w klasie sportowej  
od 01.06.2022r. do 07.06.2022r. 

do godz. 15.00 
Złożenie  wniosku o przyjęcie kandydata wraz 
z załącznikami. 

od 08.06.2022r. do 15.06.2022r.  Próba sprawności fizycznej 

20.06.2022r. godz. 15.00 

Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów 
niezakwalifikowanych. 
UWAGA: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne 
z przyjęciem kandydata 

od 21.06.2022r. do 22.06.2022r.  
do godz. 15.00 

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna 
prawnego kandydata woli przyjęcia do klasy 
sportowej  (brak pisemnego potwierdzenia oznacza 
rezygnację z dalszego etapu rekrutacji do klasy 
sportowej). 

23.06.2022r. godz.15.00 
Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i listy kandydatów 
nieprzyjętych. 

 

Id: FB709907-7799-4292-861F-2F776EBABCDC. Przyjęty Strona 1


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Zalacznik 1
	Zalacznik 2
	Zalacznik 3

