
ZARZĄDZENIE NR 14/2022 
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do 

przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie 

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 2021 r. poz. 1082) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym termin składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, 
określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym 
Mieście Lubawskim, dyrektorowi Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim 
i dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Nowego Miasta 
Lubawskiego 

 
 

Józef Blank 
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Załącznik do zarządzenia Nr 14/2022 

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym termin 
składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto 

Lubawskie 

1. Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego – 7 lutego 2022 r. 

2. Składnie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – od 8 lutego do                         
15 lutego 2022 r.  

3. Podanie komunikatu o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych – 15 lutego 2022 r. 

4. Składanie wniosków o przyjęcie  na wolne miejsca do przedszkola i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 16 lutego do 7 marca 2022 r.  

5. Posiedzenie komisji rekrutacyjnych, ogłoszenie wyników, umieszczenie imiennych list                           
w widocznym miejscu w przedszkolu oraz szkołach podstawowych wraz z podaniem możliwości 
odwoławczych – od 10 marca do 18 marca 2022 r.  

6. Posiedzenie komisji rekrutacyjnych drugiego etapu na wolne miejsca do przedszkola i oddziałów 
przedszkolnych, ogłoszenie wyników, umieszczenie imiennych list w widocznym miejscu w przedszkolu 
i szkołach podstawowych wraz z podaniem możliwości odwoławczych – od 10 marca  do 18 marca 2022 r.  

7. Ogłoszenie wyników naboru do przedszkola i oddziałów przedszkolnych – do 18 marca 2022 r.  

8. Poinformowanie Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego o dzieciach nieprzyjętych lub liczbie wolnych 
miejsc – do 18 marca 2022 r.  

9. Składnie do komisji rekrutacyjnych pisemnych wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata 
do przedszkola i oddziałów przedszkolnych – do 25 marca 2022 r.  

10. Zakończenie postępowania uzupełniającego prowadzonego w przypadku, gdy przedszkole lub szkoła 
dysponuje wolnymi miejscami przedszkolnymi – do 31 sierpnia 2022 r.  
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