
ZARZĄDZENIE NR 15/2022 
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 dla 
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską 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. 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 terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 dla klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską 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 15/2022 

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 klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie 

1. 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

2. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 
obejmuje placówki: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3 w Nowym Mieście 
Lubawskim, która wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim; 

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 33 w Nowym Mieście 
Lubawskim, która wchodzi w skład Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście 
Lubawskim; 

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich z siedzibą przy ul. Działyńskich 14 w Nowym 
Mieście Lubawskim. 

3. Rekrutacja uczniów z obwodu szkoły: 

1) złożenie podania o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 14 marca 
do 31 marca 2022 r.  

2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań – od 4 kwietnia do 12 kwietnia 2022 r.   

3) podanie przez komisję rekrutacyjna do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych – do 20 kwietnia 2022 r. 

4) złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę 
uczęszczania dziecka do danej placówki – do 29 kwietnia 2022 r.  

5) podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
– do 16 maja 2021 r. oraz  do 31 sierpnia 2022 r.  

4. Rekrutacja uczniów spoza obwodu szkoły: 

1) złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 
od 14 marca do 31 marca 2022 r.  

2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków – od 4 kwietnia do 12 kwietnia 2022 r.  

3) podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych – do 20 kwietnia 2022 r.  

4) złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę 
uczęszczania dziecka do danej placówki – do 29 kwietnia 2022 r.  

5) podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
– do 16 maja 2022 r. oraz  do 31 sierpnia 2022 r., pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. 
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