
ZARZl\DZENIE N r 4 /2022 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia terminow przeprowadzania post~powania rekrutacyjnego 
i post~powania uzupelniaj~cego, w tym terminow skladania dokumentow na rok szkolny 
202212023 do publicznego przedszkola, oddzialow przedszkolnych w publicznych 
szkolach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkol podstawowych 
prowadzonych przez Miasto i Gmin~ Sochocin. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<ldzie gminnym ( Oz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 154 ust.l pkt 1 w zwiqz.ku art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe ( Oz. U. z 2021 r. poz. 1820 ze zm.) zarz<ldza siy, 
co nastypuje: 

§ 1. Ustala sict w zal~czniku ill 1 do lllmeJszego zarzqdzenia terminy przeprowadzania 
post((powania rekrutacyjnego i post((powania uzupemiaj<lcego, w tym terminy skladania 
dokument6w na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddzial6w 
przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminy 
Sochocin. 
§ 2. Ustala si(( w za1<lczniku nr 2 do niniejszego zarz<ldzenia terminy przeprowadzania 
poste;:powania rekrutacyjnego i post((powania uzupemiaj,!-cego, w tym terminy skladania 
dokwnent6w na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szk61 podstawowych 
prowadzonych przez Miasto i Gmine;: Sochocin. 

§ 3 Wykonanie Zarzqdzenia powierza siy Oyrektorom przedszkola i szk61 podstawowych 
prowadzonych przez Miasto i Gminy Sochocin. 

§ 4. Zarz,!-dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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o 4/2022 
Burmistrza 
i Gminy Sochocin 
z dnia 20 stycznia 2022 r. 

przewodniczqcego komisji 
o ktorych mowa wart. 1 


6 r.
ustawy z dnia 14 
oswiatowe ( Dz. U. 2021 r. 


1820 ze zm.) 

... 
j. Podanie do publicznej wiadomosci 22.03.2022 r. 20.04.2022r. 

komisjt; rekrutacyjnq listy kandydatow do 15.00 do godz. 15.00 
zakwa1ifikowanych i kandydatow 

niezakwalifikowanych 


L.p. 

1. 

spelnianie przez 
warunkow lub kryteriow 

nr5'lnv{'n pod uwag,( w post'(powaniu 
w tym dokonanie 

16.03.2022r. do 
15.00 

12.04.2022r. do 

18.03. 
21.03.2022r. 

08.04. -

godz.15.00 

13.04. -
14.04.2022r. 

Potwierdzenie przez rodzica 23.03. -28.03.2022 22.04.2022r. do 
woli przyjycia w postaci r. do godz. 15.00 godz. 15.00 
oswiadczenia 
Podanie do publicznej wiadomosci 31.03.2022 r. 27.04.2022r. 
komisjy rekrutacyjnq do godz. 15.00 do godz. 15.00 
przyjytych i kandydatow 



Zal~cznik nr 2 
do Zarz~dzenia nr 4 /2022 
Burmistrza Miasta 
i Gminy Sochocin 
z dnia 20 stycznia 2022 r. 

przeprowadzania postf(powania 
rekrutacyjnego oraz postf(powaniu uzupelniaj~cego, w tym terminy skladania 

dokumentow do klas publicznych szkol podstawowych prowadzonych 
Sochocin 

Postf(pOWanieL.p. 

1. Zlozenie wniosku 0 

pierwszej szkoly nOUSLll 

kandydata 
kryteriow branych 

po1Vvierdzajqcych 	

01.04. 8.04.2022r. 

U.04.2022r. 
15.00 

04.05. ~ 06.05.2022r. 

dokumentami 
spehuanie 

postypowaniu 

Weryftkacja 

\vnioskowo 

SZkOfY 


kandydata 

9.05. 	 I 0.05.2022 r. 
do godz. 15.00 

2. 

branych pod w postypowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przewodniczllcego rekrutacyjnej 
czynnosci, 0 ktorych mowa wart 1 
i 158ustawyzdnia 14 2016r. 

oswiatowe (Dz. U. 2021r. poz. 
1820 ze zm.) 

11.05.2022r. 
do e:odz. 15.00 

3. Podanie do pUblicznej wiadomosci 20.04.2022r. 
do godz. 15.00 komisjy rekrutacyjnq listy kandydatow 


zakwalifikowanych i kandydatow 

niezakwalifikowanych 


21.04. 22.04.2022r. J6.05. 17.05.2022r. 
do godz. 15.00 do e:odz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjycia w postaci pisemnego 

26.04.2022r. do 20.05.2022r. do 
15.00 15.00 


