
Zarządzenie Nr 11.2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 

z dnia 26.01.2022 roku 
 
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, 
publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych szkół 
podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum na rok szkolny 2022/2023 

 
 
 

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

§ 1 
1. Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego z terenu Miasta i Gminy Sztum na rok szkolny 
2022/2023.  

2. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 
 

§ 2 
1. Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I 

publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodami tych szkół, na rok szkolny 2022/2023.  

2. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 
 

§ 3 
Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu 
w siedzibie przedszkola lub szkoły oraz na jej stronie internetowej.  
 

§ 4 
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli i szkół podstawowych 
z terenu Miasta i Gminy Sztum. 

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania 
rekrutacyjnego  na rok szkolny 2022/2023. 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy 
  z up. 

mgr Anna Zawadka 
Zastępca Burmistrza 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11.2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26.01.2022r. 

 
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego z terenu Miasta i Gminy Sztum na rok szkolny 2022/2023 
 
 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. 

Składanie przez rodziców/opiekunów 
prawnych pisemnej deklaracji o 
kontynuowaniu przez dziecko 

wychowania przedszkolnego w kolejnym 
roku szkolnym 

do 18 lutego 2022r. brak 

2. 

Składanie wniosków o przyjęcie  
do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego  

wraz z załącznikami 

od 1 do 31 marca 2022r. do 12 sierpnia 2022r. 

3. 
Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów  niezakwalifikowanych 

11 kwietnia 2022r. 17 sierpnia 2022r. 

4. 
Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych 

25 kwietnia 2022r. 17 sierpnia 2022r. 

5. 
Składanie wniosków o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia podania  
do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych 

do 2 dni od dnia podania  
do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych 

6. 
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

do 5 dni od daty złożenia 
wniosku o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

do 3 dni od daty złożenia 
wniosku o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

7. 

Złożenie do dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia 

do 7 dni od terminu 
otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

do 2 dni od terminu 
otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

8. 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym 
uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia złożenia  
do dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

do 2 dni od dnia złożenia  
do dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11.2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26.01.2022r. 

 
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół 
podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych 
szkół na rok szkolny 2022/2023 
 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w 

postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowania 

uzupełniającym 

1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 1 - 22 kwietnia 2022r. do 12 sierpnia 2022 r. 

2. 
Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów  niezakwalifikowanych 

13 maja 2022r. 19 sierpnia 2022r. 

3. 
Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

31 maja 2022r. 19 sierpnia 2022r. 

4. 
Składanie wniosków o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 
kandydata 

do 7 dni od dnia podania 
do publicznej wiadomości 

listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

do 2 dni od dnia podania  
do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych 

5. 
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

do 5 dni od daty złożenia 
wniosku o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

do 3 dni od daty złożenia 
wniosku o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

6. 

Złożenie do dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia 

do 7 dni od terminu 
otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

do 2 dni od terminu 
otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

7. 

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 

odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia złożenia 
do dyrektora odwołania 

od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

do 2 dni od dnia złożenia  
do dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

 
 
 
 
 
 
 


