Zarz4dzenieNr 240122
WtS,jta Gminy Ropa
z dnia 18 sfycznia 2022r.
w sprarvie ustalenia harmonogramu czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz
postgpowaniu uzupelniaj4cym do przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych w szkolach
podstawowych oraz klas pierwszych szk6l podstawowych prowadzonychprzez Gming
Ropa, na rok szkolny 202212023
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym
1834) art.154 ust. I pkt I w zwiqzkuzart.2g ust.2 pkt2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oswiatowe (tj. Dz. TJ. z 202b. poz. 1032)
W6jt Gminy Ropa zarzydza, co nastgpuje:

(ti.Dz.U. z202b.poz. 1372i

$ 1 .1. Ustala sig harmonogramy czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnyrn oraz postgpowaniu
uzupelniaj4cym do przedszkoli, oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz
klas pierwszych szk6l podstawowych, prowadzonych ptzez Gming Ropa.

2.

Harmonogram czynnoSci

w

postgpowaniu rekrutacyjnym

oraz postgpowaniu

I okresla:
1) dla przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych

uzupelniajqcym, o kt6rym mowa w ust.

2)

- zalqczniknr I,
dla klas pierwszych szk6l podstawowych - zalqczniknr 2.

$ 2 W postgpowaniu rekrutacyjnym oraz postgpowaniu uzupelniajqcym do przedszkoli,
oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych orz klas pierwszych szk6l
podstawowych prowadzonych przez Gming Ropa obowi4zuj4 kryteria naboru oraz
dokumenty niezbgdne do potwierdzenia tych kryteri6w, okreslone w Uchwalach
NR XXIV/I56|I7 i Nr XXIVll5TllT Rady Gminy Ropa.
$ 2. Wykonanie zarz4dzenia powierza siE Dyrektorom pzedszkoli

i

szk6l podstawowych

prowadzony ch przez Gminq Ropa.

w Zycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu przez umieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ropa oraz na tablicach ogloszeri
w przedszkolach i szkolach podstawowych prowadzonychptzez Gming Ropa.
$ 3. Zarzqdzenie wchodzi
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Zalqczniknr

I

do Zarzqdzenia Nr 240/22
W6jta Gminy Ropa
z dnia I8 stycznia 2022r.

TERMINY POST4POWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POST4POWANIA
UZUPEI-NIAJACEGO DO PRZEDSZKOLI, ODDZTAI,OW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOI,ACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 202212023
Lp.

1

2.

3.

4.

5.

6.

Rodzaj czynnoSci

Potwierdzenie przez rodzic6w dzieci
uczgszczaj4cych do przedszkola lub
oddzialu przedszkolnego w szkole
podstawowej woli kontynuacji edukacji
przedszkolnej w kolejnym roku
szkolnym - rodzice skladaj4 pisemnq
deklaracie
ZloAenie wniosku o przyjgcie do
przedszkol a, oddzialu przedszkolnego
w szkole podstawowej lub innej formy
wychowan ia pr zedszko lne go wr az z
dokumentami p otwi er dzaj qcy mi
spelnianie przez kandydata warunk6w
lub kryteri6w branych pod uwagg
w postgpowaniu rekrutacyj nym
Weryfikacj a pt zez komi sj g rekrutacyj n4
wniosk6w o przyjgcie do przedszkola,
oddzialu przedszkolnego w szkole
podstawowej lub innej formy
wychowan ra pr ze dszko lne go
i do kument6w potwi er dzaj 1cy ch
spelnianie przez kandydata warunk6w
lub kryteri6w branych pod uwagg
w postgpowaniu rekrutacyinym
Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisj g rekrutacyjnE listy
kandydat6w zakwalifi kowanych
i kandydat6w niezakwalifikowanych
Potwierdze nie przez r odzica kandydata
woli przyjgcia w postaci pisemnego
oSwiadczenia
Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisj g rekrutacyj n4 listy

kandydat6w pr zyj gty ch i kandydat6w
riieprzyjgtych

Termin
w postgpowaniu
rekrutacyinym
Od 14 do 28 lutego

Termin
w postgpowaniu
uzupelniaiacvm

2022r.

od I marca do 28
marca 2022 roku

od 11 maja do 1
czerwca2022 roku

do l2kwietnia2022
roku

od02 czetwca do 10
czerwca2022 roku

14kwietnia2022
roku

13 czerwca2022
roku

od 19 kwietnia do 6

od 14 czerwcado 20
czerwca2022 roku

maja2022roku

10 maja

2022roku

2I czerwca2022
roku

Zalqcznik nr 2
do Zarzqdzenia Nr 240/22
llt6jta Gntiny Ropa
z dniq I8 stycznia 2022r.

TERMINY POST4POWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POST4POWANIA
UZUPEI,NIAJACEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKO\, PODSTAWOWYCH NA
ROK SZKOLNY 202212023
Lp.

1

2.

3.

A

't.

Rodzaj czynno5ci

ZloZenie wniosku o przyjgcie do klasy I
szkoly podstawow ej wr az
z dokumentami potwie rdzajEcymi
spelnianie przez kandydata warunk6w
lub kryteri6w branych pod uwagg
w postgpowaniu rekrutacyjnym

od

0l marcado2S

Termin
w postgpowaniu
uzupelniaiacvm

marca 2022 roku

od 9 maja do 23
maja2022 rcku

do l1 kwietnia}}22
roku

do 07 czerwca2022
roku

12kwietnia2022
roku

08 czerwca2022
roku

oSwiadczenia

od 13 kwietnia do25
kwietnia 2022 roku

od 09 czerwca do 20
czerwca2022 roku

Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisj g rekrutacyj n4 listy
kandydat6w pr zyj Ety ch i kandydat6w

27 kwietnia2}22
roku

2l

Weryfi kacj a przez komisj g rekrutacyj n4
wniosk6w o przyjgcie do klasy I szkoly

podstawowej.
Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisj g rekrutacyj n4 listy
kandydat6w zakwalifi kowanych
i kandydat6w niezakwalifi kowanych
Potwierdze nie przez rodzica kandydata

woli przyjgcia w postaci pisemnego

5.

Termin
w postgpowaniu
rekrutacyinym

nieprzyjgtych

czerwca2022
roku

