
ZARZĄDZENIE Nr V/20/2022 

Burmistrza Miasta Jasła 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do klas I szkół 
podstawowych oraz do klas VII dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok szkolny 2022/2023 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok szkolny 2022/2023 jak w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok szkolny 

2022/2023 jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas VII 

dwujęzycznych w publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Jasło, na rok szkolny 2022/2023 jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom publicznych przedszkoli 

i publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Z up. Burmistrza 

/-/ 
Elwira-Musiałowicz-Czech 

Zastępca Burmistrza 

 

 



Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr V/20/2022  
Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok szkolny 2022/2023 
 

L. p.  Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 RODZAJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

1 
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

09.02.2022 r. 
24.02.2022 r. 
godz. 15:00 

2 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola (oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej) i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

01.03.2022 r.  
04.03.2022 r. 
godz. 15:00 

3 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

07.03.2022 r. godz. 14:00 

4 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

09.03.2022 r. godz. 14:00 

 RODZAJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM 

5 
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu uzupełniającym 

11.04.2022 r. 
21.04.2022 r. 
godz. 15:00 

6 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola (oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej) i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym 

25.04.2022 r. 
26.04.2022 r. 
godz. 15:00 

7 
Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym 27.04.2022 r. godz. 14:00 

8 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

29.04.2022 r. godz. 14:00 



Załącznik nr 2  do Zarządzenia nr V/20/2022  
Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych  

dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok szkolny 2022/2023 
 

L. p.  Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 RODZAJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

1 
Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

01.03.2022 r. 
godz. 8:00 

25.03.2022 r. 
godz. 15:00 

2 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

22.04.2022 r. godz. 14:00 

3 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 

29.04.2022 r. godz. 14:00 

 RODZAJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM 

4 
Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym 

03.06.2022 r. 
godz. 8:00 

10.06.2022 r. 
godz. 15:00 

5 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym 

15.06.2022 r. godz. 14:00 

6 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym 

17.06.2022 r. godz. 14:00 

 

  



 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr V/20/2022  
Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas VII dwujęzycznych w publicznych szkołach 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok szkolny 2022/2023 

L. p.  
Data 

rozpoczęcia 
Data 

zakończenia 

 RODZAJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

1 
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

01.03.2022 r. 
godz. 8:00 

25.03.2022 r. 
godz. 15:00 

2 
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy VII dwujęzycznej na warunkach określonych przez 
radę pedagogiczną 

29.03.2022 r. 
godz. 8:00 

31.03.2022 r. 
godz. 15:00 

3 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji 
językowych 

01.04.2022 r. godz. 14:00 

4 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy VII 
dwujęzycznej 

06.04.2022 r. godz. 14:00 

5 
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

07.04.2022 r. 
godz. 8:00 

14.04.2022 r. 
godz. 15:00 

6 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do klasy VII dwujęzycznej 15.04.2022 r. godz. 15:00 

 RODZAJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM 

7 
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym 

22.04.2022 r. 
godz. 8:00 

29.04.2022 r. 
godz. 15:00 

8 
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy VII dwujęzycznej na warunkach określonych przez 
radę pedagogiczną 

04.05.2022 r. 
godz. 8:00 

06.05.2022 r. 
godz. 15:00 

9 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji 
językowych 

10.05.2022 r. godz. 14:00 

10 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy VII 
dwujęzycznej 

13.05.2022 r. godz. 14:00 

11 
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

10.05.2022 r. 
godz. 8:00 

13.05.2022 r. 
godz. 15:00 

12 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do klasy VII dwujęzycznej 17.05.2022 r. godz. 15:00 


