
ZARZĄDZENIE NR 671/2022 
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA 

z dnia 5 stycznia 2022 r. 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 
do Miejskich Przedszkoli w Hrubieszowie na rok szkolny 2022/2023 

Na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 4, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do Miejskich 
Przedszkoli w Hrubieszowie w roku szkolnym 2022/2023: 

1) od 1 marca 2022 r. - wydawanie formularzy; 

2) do 10 marca 2022 r. - przyjmowanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym 
samym przedszkolu;  

3) od 16 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r. - rekrutacja na wolne miejsca do przedszkola, przyjmowanie 
wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów; 

4) 5 kwietnia 2022 r. - publikacja listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola; 

5) od 5 kwietnia 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r. - potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia; 

6) 15 kwietnia 2022 r. - publikacja listy dzieci przyjętych do przedszkola, nieprzyjętych lub informacja 
o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu; 

7) od 16 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r. - rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do przedszkola, 
przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów;  

8) 1 czerwca 2022 r. - publikacja listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej; 

9) od 1 czerwca 2022 r. do 7 czerwca 2022 r. - potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata 
woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia; 

10) 10 czerwca 2022 r. - publikacja listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Miejskich Przedszkoli w Hrubieszowie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Zastępca Burmistrza  
 
 

Paweł Wojciechowski  
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