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Gminy Bzeźnica
Zarządzenie Nr 0S.0050.26 4.2022

Wóita Gminy B,rzcźnica

z dnia 1B sq,cznia 2a22 tokv

w sPrawie okreŚlenia terminów przeprov/adzania postępo\rrania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniaiącego, w tpn terminów składania dokumentiw,
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których
ofganem prowadząqrm iest Gmina Btzeźnica, na rok szkolny 2022/2023

Na poclstawie att. 154 ust. 1 pkt 1 rv zrviązku z axt. 29 ust. 2 pkt 2 ustarvy z dnta
14 grudnia 2016 t - Prarvo oświatrrwe (t. j. Dz,lJ. z 2a21, t., poż. 1,082 z p6hl. zm.)

§(lóit GminyBrzeźnica
zarządza, co następuie:

§1
1. OkreŚla się terminy pfżeprowadzar,ta postępowania rekrutacyjnego i postęporvania

uzuPełniającego, w tyrn tetminy sl<ładania dokumcntórv, do publicznych przedszlroli,
oddziaLiw ptzeclszkolnyclr w publicznych szkołach podstawowych, dla których ofganefn
prowadzącym jest (irnina BrzeŹnica, narok sz,kolny 2022/2023, zgodnie z Załącznńłeń nr 1

dłr niniejsze go zarządzenia.
2. OkreŚla się terminy pfteplovadzatlia po§tępo§iania rekrutacyjnego i postępowania

vzupeŁntĄącego, u/ tym terminy skłaclania dokumentólv, clo klas pierwszych publicznyĆh szkół
Podstaworvych, dla których organetn prorvadzącym jest Gmina |lrl,eźnica, na rok szkolny
2022/2023,zgodnie zZa\ącznt7iem nf 2 drr niniejszego zauądzęnia.

§2
§(l prąpaclku niezłożeńa ptzez ndzicól,vf opiekunów ptawnych wniosku o pnyjęcie clzieclra
zamteszkałego na tetenie Gminy BtzęŹnica do publicż,nę€io przedszkola/odd,ztału
Prze d,szkolrrego w publicznej szkole podstawowej ,wtaż z dokurne ntarni
potwierdz ającymi spełnianie lrryteriów rekrutacyjnych §/ terrninie postępowania
rekrutacyjnegr:, dopulżcż^ się możliwrsść złażenia wniosku o przyjęcie dó przedszkola
w PostęPowaniu uzupełniającym z zasttzeżetiem, że dziecł zamteszkałe na terenie Grniny
RtzeŹ,nica mająpierwszństwo pueddziećmi zamieszlrałymip<lzaobszarem Gminy Brzeźntctt

§3
Wykonanie zarl,ądzeńa pcxvietza się Dyrelitotonr placórvek oświatorrrych, cila których of€pnem
prowacizącym jest Gmina Btzeźnica.

§4
Znrządzenie rvchodzi rv życie z dniem poclpisarria 

W.JT
Gminy{rłęźnica
,/1,4,/
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WoJT
Gminy Bneżnica

ZŃączntknt l
do Zarządzenia Nr OS.a050.264.2022
Wóita Gminy Btzeźnica
z dnia 18 stycznia 202ż rcku

Terminy ptżeptowadzania postępowania rekrutacyinego i postępo§vania
uzupełniaiącego, w tym terminy skłatlania dokumentów, do publicznych

przedszko|i, od,dziŃow przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
dla których organem pfowadzącym iest Gmina Brzeżnica. na rok szkolny ż0ż2/2023

Lp. Rodzai czynności
Termin

w postępowaniu
rekrutacyinym

Termin
,,ń, postępowaniu
uzupełniaią"y*

1.

Zlożenie delrlatacji o
kontynuowaniu wychorvania

przedszk<,rlnego w kolejnym roku
szkolnym rv danej plactiwce

ocl 14lutego 2022r.
clo 28lutego 2022 r.

do godz. 15.00

,

Złożęnte wniosku <l ptzyjęcie
do publicznegc:' przedsz,koia lub

ocldziału przedszlrolrlego w
prrbliczrrej szlioie pclclstarvow ej w raz

z dokumentami pcltwie tdzający mj
spełnianie pr.zez kanrJydata kryteriórv
branyclr pod uwagę w postępowaniu

rekrtrtacl,jnym

od 1 marca 2022 r.
do 15 matcźl2022t,

do godz. 15.00

od23 maja2022 t
clcl 6 czerwca 2022 r..

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną rvniosków

i clokumentćlw, o których mowa
w pl<t. 1, otaz wyl<c>nanie przez

przervodnic zącego komis j i
rekrutacyjn ej c,zynnt>ści o których

mowa w art. 150 rrst. 7
ustawy Prawo oŚwiatowe

od 16 matca2022 t
dcl 18 tnatca2022t

do godz. 10,00

od 7 czerwca2022 r.
do 9 czerwca2022 t

do godz. i0,00

4.

Podanie clo publicznej wiaclclmości
p tzez kotnis ję rekrutacy jn ą listy
kanclydatów zakw alifi korvanych

i kand},datór.v rriezakrvalifi korvanych

22 matca2022 r.

do godz. 15.00
70 czetw,ca2022 t.

do godz. 15.00

Potrvierdzenie ptzez
rc dzica f opiekuna pf a§/nego

kandydata woli przyjęcia
w postaci piscmnego oŚwiaciczerria

od23 mafc^2022t
clo 30 1lvatca2O22t.

ocl 13 cżętwca 2a22 r.
do 20 cżetwca2022 t

6.

Podanie do publicznej wiadomości
ptzez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjęĘch
i kandydatór,v nieprzyjętych

1 kwietnia 2022 t
do godz. 15.00

21, czersvca 2022 r.

clo goclz. 15.00
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WoJT
Gminy Bzeżnica

ZŃączniknr2
do Zarządzenia Nr OS.005 0.264.2a22
§(lóita Gminy Brzeźnica
z dnia 18 stycznia 2022 roku

Terminy pf żeprowa dzańa postępowania rekrutacyi ne go i postępowania
uzupełniaiącego, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych

publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Grnina Btzeźnica, na rok szkolny 2a22/20ż3

Lp. Rodzai czynności
Termin

w postępowaniu
fekfutacyinym

Termin
v/ po§tępowaniu
uzupełniaią"y*

1.

'Złożente wniosku <> przyjęcle
do klasy pierrvszej publiczrrej szkoły
podstarvow ej w nz e doliumentami
potwierdzającymi spełnianie pfżez
kandydata lrryteriórv branych pod

uwagę w postępo§ianiu
rekrrrtacyjnl,m

ocl 14lutego 2022r.
d<; 1 marca 2022 t

do godz. 15,00

o,J 24 maja 2022 r.

dc> 7 czerwca2022 t.
do godz. 15.00

2.

Wcryfikacja pfteż komisję
rekrutacyiną wniosków

i doliumentów, o których mowa
w pkt. 1" orazwykonanie puez

przewodnicżącego komis ji
rekrutacyjnej czynnoŚci o których

mowa w aft. 150 ust. 7
ustawy Prar.vo oŚwiatorve

od 2 marca2022l
do 4 marca2022 r.

do goclz. 10.00

od 8 czerwca2022 r.
do 10 czetvłca2022t.

do goclz. 10.00

3.

Pc_ldanie dr: publicznej rviaclr;tności
pt zcz kr:mlsję telirutacv jrrą lis t1,

l,andyclalćlrv zakrvalifikolvanych
i l<anclyd atórv niezali.rv;rlifi liclrvanvclr

8 tnarca 2a22 r.
clo goclz. 15.00

t0 czenvca 2022 t.
do godz. 15.00

4.

Potwierclzenie ptzez
ro dzica f opiekuna p f arvn ego

kandydata rvoli prz.yięcia
rv postaci pisemnego oŚwiadczenia

rrd 9 tnarca 2022, t
cltl 25 mafca2022 t.

ocl 13 cżefwca2022 t
do 20 cżetwca2022 t

5.

Podanie do publiczrrej wiadomości
przez komts ję rekrutacyjną lisĘ

kanclyclatów przyjętych

i kanĄdatów nieprzyjętych

29 mar.ca2022 t.
do godz. 15.00

22 czer:yca2022 t
do godz. 15.00

WoJT
Gminy Wźaięa

-g, i,zffiklorrc,


