
ZARZĄDZENIE NR 0050.325.2022 

WÓJTA GMINY RADŁÓW  

z dnia 27 stycznia 2022 r.   

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania  

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów 

 

             Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2  

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z 

późn. zm.) Wójt Gminy Radłów zarządza,  co następuje: 

     § 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                  

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 

szkolny 2022/2023 oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych, prowadzonych przez Gminę Radłów, określone w załączniku do 

niniejszego zarządzenia. 

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Radłowie, Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w 

Kościeliskach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach. 

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Zarządzenia 0050.325.2022 

Wójta Gminy Radłów 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 

2022/2023 oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

i uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, 

prowadzonych przez Gminę Radłów 

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy                                   
w postępowaniu 
rekrutacyjnym  

Terminy                           
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej 
szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów 
warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 

od 21 lutego 
do 04 marca  

od 04 kwietnia 
do 08 kwietnia 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków i dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe 

od 07 marca 
do 11 marca 

od 11 kwietnia 
do 13 kwietnia 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną list kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

14 marca 20 kwietnia 
 
 

4. Potwierdzenie oświadczeniem  przez 
rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia 
dziecka do danej szkoły 

od 15 marca 
do 18 marca 

od 21 kwietnia 
do 22 kwietnia 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną list kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

21 marca 25 kwietnia 

                          

I. Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  na rok szkolny 

2022/2023 odbywa się na zasadach określonych  w ustawie z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe. 

II. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 

na rok szkolny 2022/2023, odbywa się w terminach ustalonych niniejszym 

zarządzeniem i obejmuje szkoły: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie; 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach; 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach. 



                         

III. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryterium ustawowego  

jakim jest przyjęcie z urzędu dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły (art. 

130 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe) i tzw. kryteriów samorządowych (art. 133 

ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe) zawartych w uchwale Nr 202/XXXI/2018 Rady 

Gminy Radłów z dnia 24 stycznia 2018 r. tj.: 

kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I, jeżeli 

dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, zgodnie z określonymi kryteriami i 

odpowiadającą im liczbą punktów: 

1)  kandydat, którego rodzeństwo uczy się w danej szkole  - 10 punktów; 

2) kandydat uczęszczał do przedszkola, w którym dzieci z obwodu tej szkoły 

realizowały przygotowanie przedszkolne - 5 punktów; 

3) kandydat, którego miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/  

opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły -  5 punktów. 

 

IV. Szczegółowe regulaminy rekrutacji, obowiązujące w poszczególnych szkołach 

oraz dokumenty, które należy przedłożyć, dostępne są  w ww. placówkach.  
 

 

 


