
, .!ł

WoJT ,l,

Grniny Bzeżnica

Zarząclzenic Nr O S.0 050.345.2023
§7ó j ta Grn i lly l) r z eźnictt

z c|nla 30 stycznia 2023 rol<u

rv sprawie okrcślenia tcrminórv pfzcpf ()\^/a clztttlitt postępowzrnia rekrtrtacYjnego
i postępowania uzupcłniającego, w tym tcrmillórv skłttdania dokumentów,

ao p.rtlticznyct przedszkoli, oddziałorv przedszl<olnych w PtrbliczrrYch szkołach
podsta*oroy ch otaz do klrrs picrrł,szyclr prlblicznych szkół Podstawowyclr, dla któryclr

irrgurr.rrr pioro,adzącyrn jcst Gmina l|ueź.nica, na rok szkolrry 2023/ż024

Na poclstarvie art, 154 trst. 1 pkt 1 rr, zrvizlzktr z, ttl;t. 29 ust, 2 p\<t 2 ustarvY z dnta

14 gruclnia ŻOtC ,. _ Pralvo ośrviatorve (t. 1. Dz. U. z 2021 t., ?o7. 1082 z późn. zm.)

Wćljt Grnirry Bueźnica
z, ttrz t1clz,,l,, c o nzrs tępu j c :

\\1

1. Określa się tert,nin)I pIzcpl()rvaclzarria l)ostęp()\\/atria l:elrrutac1,)rrcgcl i PostęPorvutia
uzttpcłniającego, w tyllr tel tlrirry sklaclarlia cl<ll<utncn[órv, dcl publicznyclr Przcdszl<oIi,

oclclziałów przcclszkolrl),clT lv 1lr_lblicznl,clr szktllaclr 1loclstarv<xvych, clla l<tĆlĄ'ch ()Igallenr

pto1vadzącl,m jest (]rrrina l)v,cźllca, tla ltll< szkolll1, 2023 l2()24, zg<lclnic z'Za,łtycznkien nr 1

do ninicj szc g<> zarządzcnta.

2. O1rręśla się termirr)r pIzcp1:orvaclzarlia lloslęp()wania r:el<rtrtircl,jrrcgo i Postę1'lc-'lvrnia

uzupcłruaiłcego, w tynl icrmitl1, sl<łaclania c1ol<,unrctrtćlrv, clo klas picrrvszych PublicznYch szkół

pocl.starvorvych, clla któr:yclr of!]allcllf 1-ltorvaclząclłrr jest C]rrlitra |)rzeŹltca, na rolr szkolrrY

2023 lzoT4,zgoclrrie z'Załączntl<i<:rn lrl:2 clo rrirricjszcg;<-; zarząc\zc,tll^.

§2
\X/ przpacll<v ńez,Ąciżlenut ylrzcz toclzic<il/opickutrćlrv 1)rzruznllch wllioskll o Ptzyjęcie dziecka

,n-i"Ś"knłcgo na tcrcnic (!trrin1, 7\rzcźntca clcl 1,1llbliczrTcg<l ;ltzcclszkola/oddziału
przeclszkolrrego w pullliczrrcj sz]<oic 1lodsttrvor,vcj \\rrźL7. z clokumcntami
pot.ui.r.lr^jącl,rrri spelnialrie l<t;l1ęl,j,i.,, r:ckrlrtacyjrryclr w termitrie Pc.,stęPorvrnia
|ckrutacl,jrrego, clopusz<:zlt stę tnozlirvość y.łc,żclttt rvtrirlsl<ul cl 1;tzl,jęcic clo przcdszlrola
v postępowarritl tlzupcłrriając),rr' 7 zźIsttłczcltictn, żc clzicci zatnicszkałe na tcrctric GnrinY

]\t)ęźńca nrają pienvszcństrvo prz,ec| clz,ieć,,ni zatn_ieszl<ał1l61 pozlt ilbszar-cnr Gminy 1)t'z,eŹnl.ca.

§s
\Wl,kolratric z,arząclzen'n, porvicr;ła się l)1,rcktor<lnr 1llacćllvcl< clśrviatrlw)/ch, clla kt<irl'ch ()I!]źll]el]f

1lrorvaclzilcr,m iest G mirra \)rzęźn tctt.

§4
'Zarządzeme wclroclzi rv zycie z cltricnr ptlclpisania.

źnica

rngr int, Tń* nnro,



WoJT
Gminy Bzeźnica

Załączliknr t
d<ł Z arz,ątlzcnia Nr OS.0050.345.2023
\&<ijta Glrl irrv l3rzeżnlca
z <lnia 30 styczrrilr ż023 toku

Terrniny pfzepfowźr<]zlttliir pOstęI)o\\/ania rclo:utacyjrrego i POStęPo\\'ania
uzupełniającego, w tyn} tł.:rrrrinv skłtrdarriir dol<tlmcrrt(l11z, clo Publicznych

przeclszko|i, od,działów przeclsz[<rllt];,ct] rł,lrr_lblicztryclr szktfaclr Podstźt\\'o\łTch,
dla których of€Iar]etTr 1)f0\I/ac]żź!cyfi1 ict]t (irrlina Rrzcżntc;t, 1lżl r()k szkolnv 20Ż3/ZOŻ4

WoJT

Ił. lttldzaj czytrrrtlści
T'ermirr

w l]0stęp(lr,vaniu
rekrut;rcyjnyrn

Te rnri-n
w p()stęp(xl,atritl
trzu-pcłniajzlcynr

L

'/,Iożente dcklalac]i c>

l<orrtynuorrrzrnir-r rł,t clroll,altia
plzcclszlrolrlcgo w kolcjrrl nl rol<u

szkolnvrn rv clarrcj plactilvcc

clcl 20 lr,ltcq,<,;2023 ti-

d<l 6 rrlirrclt2023 r.

clo goclz, 15.fJO

)

'7_,łoż,enlc lł.niclsliu o przl 
; ęci c

clo ptrllliczncgcl 1lrzcclsz litlla lr,r1_1

oclc]ziałr-r 1ltzedszlicllncg() w
prrbl iczrrc j s z.]iole 1l 

tlc1 s tarru rlrv c j rvl:az

z c] oliu rncntanri ptltrł,icril za j ącl Lrri

spcłIrialrie ptzez lianclvclil[a l<tvteritirv

Llratlt,ch ptld rrrvagt, \\, l)( )Sl(,l),lrr,,tt),irl

I,cltt:lttll t,t,jtl t,l rl

rlcl 7 trlalca 2023 r.

clo 2] marca 2023 t
c1<l gtlclz. 'l5.00

ocl23 mąa 2023 l:.

cltl ó czctrr.ca2023 t
cltl g<lclz. 15.00

3.

Wcrvfilłrcj a p l:zcz lio lrris j 
{,:

,.r<r.rlr,cr, j rrz1 u, n iosltcirv
i clol<unrcnttirv, cl kt.tirvch nrt>lva

rv 1,1kt. l <lt,tt,l, \\,rI(()ll1llli(,, l)lZcZ
ptzerv oclnicr. ącego litlrrl is j i

,"krrlncyjncj czyln9(6i o j<ttitlcit

nlowźI rv zrrt. 150 rlst. 7

LlStil\\,\] l)ratt., , , l(11ri11 1 1,11 a'

<,,cl 2? nlźtrca 2023 l:.

clo 24 n]źlfcrr 2()23 r.

cl<l goclz. l0.0()

ocl 7 czcl:rvca 2023 t
d() 12 czel:wc^ 2023 r.

clcl goclz. 10.00

4.

Poclanic clci publiczrlcj rvilrcltltrrt;ści

pr:zcz ktltnisję rck,rr-rtacl,1ną lisrt,

1<and_r,da tcirv zal<rvalifi lrt>rł,a tl \.c1-1

i ]ianó,clatórv triez al<rva] i Fi]<< livarrl,clr

2] nnitt.c,,,t 2023 t.

clo goclz. t5.0()

l3 czcrrvca 2023 r.

c1<l godz, 15.(X)

5.

Po lrvicrcl z c nlc ?t7, c.7,

r<: clziclt f <>ptc krrtla 1l 
larv tl t]9-()

l<:rrldt,dlttlr iv, lli 1llzt 1ęcltr

1, 1lo5 taci piscmtl cu<l <lśrr,iitcl czcltl i;i

ocl ?8 lnalca2l)23 r

tlrl 5 l<lvicttia 2023 r.

ocl 14 czcrwca 2023 r.

d<l 2t czct:lvca2023 r.

6.

})oclanic d<l publiczrrcj rvilrclc,tntlści

plzez liomisję tckrltt,rrci iną Jisq,

karrcl1,6| n|{1y p rz vj ę tl,ch

i lranclvdatrirv tricprzyjętt,clr

7 l<rvictnia 2023 t.
cl<l gtlclz. 15.0()

)2 czcryvcit 2023 r
ci<l goclz. 15.00

Gminv Brżńica

mgririffirn Antos



WoJT
Gminy Brzeźnica

'żałzlcznil< nt'ż
c\rl Zarztyc|zenirr Nr OS.005 0.345.2023
Wćlita Grnirry I|lzeżnica
z rltrit 30 styczrria 2023 toku

Terminy pfzepfo\\,źlclzanial]0stępowanizr rel<rutiicyjrrego i postępowania
uzupcłniająccgo, w tym terminv sl<Łaclania doktrmcnttiw, do klas PierwszYch

pub licznych szk<ił p o cl s t irrn,orvy c h, dl a l<t óryclr tl f gź}ne m prowzrdz ącym
jest GminaBtzcźnica, tra ft)k szkolnv 2023/2024

nlca

Lp. Ro<lzaj czvtrtlłlści
Terrrin

$l postępotl,arriu
rel<rutacvjnynr

'fermin
w postępowaniu
ttzu.pcłtritrjącvrn

1.

' /,ł<>ż,ente rvniosliu c> przv j ę cic:

do lrlasł pictrvszcj publiczrrci szl<illl,

p o ds tarr,rlrvc j rvlirz z c'l o]i tlt ll c: rrl_a trr i

pc;trvictclzaił.l,r-,-l' spcłniurtlic 1l 
t:zclz

l<an clyclata kl:t,teri<ir" lrl:anvch ;lrlcl
(l\\jagę \\' I)()st ęl)(,rv:rt l ir,t

rektu|act,itrl rrr

<lc1 2() 1rrtcgc> 2()23 r
clcr ó tnalca 2023 r.

drl r_1<lclz. 15.(X)

oci 23 rnaja 2t)23 t
clc.l (r czc:lrł,ca2023 r.

drl godz. l5.()0

)

§(/erl,fikacja przcz konisję
rclinlta cl,j rrą rrrn iosk<ilv

i cltlkunrcnttirv, o ktćltvch nr<,lrl,a

rv illir. l <>r_,,l"l. rr,\,ll<ltlallit, lrl:zcz
1xzcrvcldll icżźłc-cl]() ktlnl isji

,.r.,,.,tog\ljnej cz_l,rtntl(ci tl ktcilvch
fnowa rv alt. 150 ust. 7

tlStllwl l ) rervrl ośrvi:t rr lrvr-,

<lcl 7 tnet:c;n 2023 r.

clcl lj nral:ca 2023 r,

dt, eclclz. ] ().00

<ld 7 czcrrvclt" 2023 t.
cio 12 czcrwcźt 2023 r.

clrl goclz. 10,00

.).

P<ldarric dcl publicznc,j iviacl<lrrrości

1-1rzcz l<ornis ję rcl<rr-rtlrc1,1 r lą iistr,

karrcI_1',clatórv zal<rr.al,itjli<lrr.,it,tł t, c1,1

i kanclr,datcirv nicza l<lva li t ll<tls,a nvch

9 marca 2023 t,
do goclz. 15,00

13 czcrrvca 2023 t,
dtl rr()dz. 15.()()

4.

P o trvicrcl z c nic 
1,1 

rz. c,l,

r> dztca f opieliuna pf ,,l\\l nc:i()
kanclvclrrta rvoli plz1, jęcia

rv Dtlstrrci ]liscnrncgcl ośrr.iaclczerlia

rlcl 10 mar:ca2023 t
cLcl 3 l<rvictrrttt2023 t

od'l4 czcfwc^ 2023 r.
cl<> 2I cr.crxvca 2023 r.

5.

Podanic clo publiczrrcj l,iacltltn ości
przcz ltoLnisję rcIirutacyj rlą Jisfi,

kanclt cllrtrirv przvięt_r i:1,1

i karrclr.cia tórv n ic1,1::zvję tv ch

7 krr;ietrria 2023 r
clrl goclz, 15.0()

22 czcrwca 2023 r.

clo gtlclz. 15.0()

mgri, frśław Antas


