
Zarządzenie nr 12/2022 
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski 

z dnia 24 stycznia 2022r. 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, klas I szkół podstawowych oraz klas VII oddziałów dwujęzycznych w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego - prowadzonych przez Miasto Sokołów 
Podlaski, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. 

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 
2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r., poz. 1082 z późn. 
zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 
określa się następujące terminy ich przeprowadzania, w tym terminy składania dokumentów: 

1. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Miasto Sokołów Podlaski, zgodnie z brzmieniem 
ustalonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.  

2. Do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sokołów 
Podlaski, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia. 

3. Do klas VII oddziałów dwujęzycznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego, dla której organem 
prowadzącym jest Miasto Sokołów Podlaski, zgodnie z brzmieniem ustalonym 
w załączniku nr 3 do zarządzenia. 

§ 2 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 
obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów: 

1. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, określone 
w uchwale nr XXIII/130/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lutego 
2017 roku, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.  

2. Do szkół podstawowych, określone w uchwale nr XXIII/129/2017 Rady Miejskiej 
w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lutego 2017 roku, zgodnie z brzmieniem ustalonym 
w załączniku nr 5 do zarządzenia. 

3. Do klas VII oddziałów dwujęzycznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego, określone w art. 139 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 
oraz Dyrektorom Publicznych Przedszkoli: nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i Dyrektorom Publicznych Szkół 
Podstawowych: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 6.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski 
/ - / Bogusław Karakula 


