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ZARZADZENIE NR oRG.00s0 9 2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY G6RA KALWARIA

z dnia 16 stycznia2023 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynno(ci w postepowaniu rekrutacyjnym oraz

postepowanru uzupelniajqrym na rok szkolny 2023/2024 dla publicznych przedszkoli oraz

oddzial6w przedszkolnych w pu blicznych szkolach podstawowych.

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt2 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia14 grudnia 2016 r.

Prawo o6wiatowe (Dz. U z 2021 r., poz. 1082 z poZn. zm.) zarzqdzam co nastgpuje:

51. Ustalam harmonogram czynno(ci w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz

postepowaniu uzupelniajqcym na rok szkolny 2023/2024 dla publicznych przedszkoli

i oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych, dla kt6rych organem

prowadzqcym jest Gmina G6ra Kalwaria. Harmonogram stanowi zalqcznik do niniejszego

zarzqdzenia.

5 2. Wykonanie zarzqdzenie powierza siq dyrektorom publicznych przedszkoli oraz

dyrektorom publicznych szk6l podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest

Gmina G6ra Kalwaria.

9 3. Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania
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Zalqcznrk nr 1 do Zarzqdzenia

Nr ORG.0050.9.2022 Burmislrza

Nzlrasta i Gminy Gora Kalwarra z

dnia 16 01 2023 r.

Harmonogram czynnosci w postepowaniu rekrutaryjnym oraz postqpowaniu

uzupetniajqrym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddzialow

przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przez Gming G6ra

Kalwaria

Rodzaj czynno5ci Termin w postepowaniu rekrutacyjnym i

uzupelniajqrym

Zlo:.enie wniosku o przyjgcie do przedszkola,

oddzialu przedszkolnego wraz z dokumentami

potwierdzajqcymi spelnienie przez kandydata

warunk6w ikryteriow branych pod uwagg

w postepowaniu rekrutacyjnym

od i6 lutego do 15 marca 2023 r

Wery,fikacja przez komis.jq rekrutacyj nq

wniosk6w o przyjqcie do przedszkola, oddzialu

przedszkolnego dokument6w

potwierdza.lqcych spelnienie przez kandydata

warunk6w i kry.teriow branych pod uwagQ w

postgpowaniu rekrutaryjnym, w tym

dokonanie przez przewodniczqcego komisji

rekrutaryjnej czynnoSci, o ktorych mowa w art.

150 ust. 7 ustawy - Prawo o(wiatowe

Podanie do publicznej wiadomo(ci przez

komisjg rekrutacyynq listy kandydatow

zakwalifikowanych i kandydat6w

niezakwalifikowanych

do 13 kwietnia 2023 r. do godz. 15 00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli

przy)gcia do danego przedszkola, oddzialu

przedszkolnego w postaci pisemnego

o(wiadczenia

od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2023 r. do

godz. 15.00

od 16 marca do 12 kwietnia 2023 r.
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20 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00

Zlolenie wniosku o pzyjgcie do przedszkola,

oddzialu przedszkolnego, w postepowaniu

uzupelnialqcym, wr az z dokumentami

potwierdza1qcymi spelnienie przez kandydata

warunk6w i kryteri6w branych pod uwage w

postgpowaniu rekrutaryjnym

od 24 kwietnia do 5 mala 2023 r

Weryfikacja przez komisjq rekrutacyjnq

wniosk6w o przyjqcie do przedszkola, oddzialu

przedszkolnego, oraz dokumentow

potwierdzajqcych spelnienie przez kandydata

warunk6w i kryteri6w branych pod uwagg w

postepowaniu rekrutacyjnym, w tym

dokonanie przez przewodniczqcego komisji

rekrutaryjnej czynno(ci, o ktorych mowa w art.

'150 ust. 7 ustawy - Prawo o(wiatowe

od B maja do 22 mala 2023r

Podanie do publiczne.l wiadomo(ci przez

komisjg rekrutacyjnq listy kandydatow

zakwalifikowanych i kandydat6w

niezakwalifrkowanych, w postepowaniu

uzupelniajqcym

23 maja2023 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli

przyjgcia do przedszkola, oddzialu

przedszkolnego w postaci pisemnego

oiwiadczenia

od 24 ma)a do 29 mala 2023 r

Podanie do publicznej wiadomo(ci przez

komisjg rekrutacy.lnq listy kandydatow

przyjqtych i kandydatow nieprzyjqtych

30 maja 2023 r

Podanre do publicznej wiadomo(ci przez

komiqq rekrutacylnq listy kandydat6w

przyjqtych i kandydat6w nieprzyjgtych
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