WoJ"r,

Gminy Bneżnica

Zarządzenie Nr 05.0050.26 4.2022
Wóita Gminy Brueźnica
z dnia 1B sq,cznia 2022

rusku

w sprawie określeniaterminów przepfowadzania postępovrania rekrutacyinego
i postępowania uzupełniaiącego, w trn terminów składania dokumentów,
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkoł podstawowych, dla których
ofganem prowadząclmr iest Gmina Brzeźnica, na rok szkolny 2022/2023

Na poclstarvie att.
14 gruclrria 2a16

t

1^54

ust, 1 pkt 1 rv zrviązku z aft. 29 ust. 2 pkt 2 ustarvy
Dz. U. z 2a2I r., poż. 1082 z poźn. zm.)

z

tlnia

- Prarvo oświatowe (t. j.

§(lóit Gminy Btzeźnica
zarządza, co następuie:

§1
1. Określasię terminy pfżepfowadzania p{}§tępowania rekrutacyjnego i pclstępclrvania
uzupelniającego, w tym tetmirry sl<ładania dokrlmentórv, do publicznych przedszkclli,
oclclziałów ptzeclszkolnyclr w publicznych szkclłach podstarvowych, dla których ofganem
prowadzącym jest Gmina Btzeźnlca, narcrk sz,liolny 2022/2023, zgodnie z 7,aŁącznlkiem rrr 1
do niniejsze gr' r,auądzenia.

2. Okr:eślasię terminy pfżepfowadzania postępowania rekrutacyjnego ipostęporvania
vzupeLniĄącego, §/ tym teffihy skłaciania dokumentórv, c1o klas pietwszych publicznych szkół
podstaworłrych, dla których ofgallem prorvadzącym jest Gmina Bueźtica, na rok szkolny
2022l2023,zgodnie z7,aŁącznlktem nf 2 do niniejsz.ego zatządzenia.

§2

prą,paclku niezłożerlłaprzez r.odzicórv/opieliunórv ptawnych wniosku o przyjęcie clziecka
zamteszkałego na terenie Grniny Btzęźnica do publicżnęF;o przedszkola/oddztału
prze d,szkolrrego w publiczrrej szkole podstawowei wra,z z dolrumentami
potwierdz ającymi spe łniarrie liryteriów relirutacyinych w terminie postępo§iania
fekfutacyinegr_l, dopulżcż^ się nrożIiwr>śćzłcsżęniawniosku rs pnyjęcłe do przedszkola
w postęporvaniu uzupełniającym ż żasttzeżentem, że dzieci zamieszkaŁe na tetenie Gminy
Brzeźnica mająpierwszetistwo pned dzjećrni zamieszliałytni poza obszarem Gminy Brzeźnictl,

W

§3
Wykonanie zarr-ądzenin po.lnerz,a się Dyrelrtotonr placórvek oświatowl.ch, clla któqrgh of€pflem
praw atlzącym iest G mina Brzeźnica.

§4
'Znrządzenie rvchodzi w życie z dniem pocipisania.
lłrąaca

L,

anns

WoJT
Gminy Bneżnica

ZŃączniknt I

do Z aruądzenia Nr OS.005a.264.20Z2
\Yóita Gminy Btzeźnica

z dni,ll8 stycznia 2022 roku

Terminy przepro-\il,a dzania po stępowania rekrutacyjne go i postępowania
uzupełniaiącego, w tym terlniny sMadania dokurnentów, do publicznych
prze dszko h, o ddziŃów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
clla których organem prcwadżącym jest Gmina Brzeźnica, na rok szkolny 20żż/żOż3
Termin
Termin
\ń/ postępowaniu
w postępowaniu
Rodzai czynności
Lp.
uzupełniaiącyrn
rekrutacyinym

1.

Ztro żenie delrlaracii cl
lrontyntlorv aniu wychorvania

przedszkillnego w kolejnym roku
szlrolnym rv danej placórvce

ocl 14lutego 2a22r.

do 28 lutcgo 2022r.
do godz. 15,00

Złożente rvniosku <> ptzyjęcie
do publiczneg<> ptzedszkola lub
ż.

ocldzia,lu przedszkolrlego w
publiczrrej szliole poclstarvow ej w nz
z dr:>lrumentami porwie rdz,ającymj

do gociz. 15.00

oc123 maja2022 t
do 6 cżefivca2022 t
do godz. 15.00

od 16 matca2022 t.
clo 18 matca2022 r.
do godz. 10.00

od 7 czcrwca2a22 r.
do 9 czerrvca2\Z2 t
do godz, i0.00

od 1 marca 2022 t.
do 15 lnafca 2022 t,

spełniarrie ptzez I<atdydata kryteriów
branych pod uwagę §/ postępo§/aniu

rekrutaclljnym

3.

4.

Weryfrkac ja pr zez komisję
rekrutacy j n ą r,vnio skór,v
i clokumerrtórv, o których morva
w pl<t. 1 onz, wyl<clrranie przcz
przervodnic żące4o komi s j i
relirutacyjn e1 czynności o których
mo\I/,a w art. 150 trst, 7
ustawy Plar.vo oŚrviatowe
Pod anie clo ptrblicznej wiaclomości
p rzez ko mis j ę rekrrltacy j n ą 1isty
kan cly clatórv zakwalifi korvany ch

22 rnarca 2022 t.

do godz. 15.00

czenvca2022 t.
do godz. 15.00

1,0

i lrandydatór,v niezakrvalifi korvanych
5-

Potrvierdzenie ptzez
ro dzica f opielrura p f awn ego
kandydata woli przyięcia

23 mafca2022 r
c1o 30 lnafca 2022 t.

c>d

od 13 cżefwca 202ż t
do 20 cżerwc^2022 t.

rv p<lstaci pisernncg<; ośr,viaclczenia

6.

Podanie do publicznej vziadomości
ptzez, k<lmisję rekrutacylną 1isr5,
kandydatćlw przyj ętyclr
i kandy<latórv nieprzyjętych

i

krvietnia 2022 r.
dtl godz. 15.00

21,

czervca2a22

r.

do goclz. 15.00
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WOJT
Gminy Bzeźnica

ZŃączniknt2

do Z ar ządzenia Nr OS,

005

a.ż64.2a22

Wóita Gminy Brzeźnica
z dnia 18 stycznia 2a22 roku

Terrrriny przeprowa dzania po stępourania rekrutacyine go i postępowania
uzupełniaiącego, w tym terminy skłaclania doktrmentów, do klas pierwszyclr
publicznych szkoł podstawowych, dla których ofganem prowadzącym
iest GrninaBtzeźnica, na rok szkolny 2022/ż0ż3

Lp.

Rodzai czynności
Zlożente rvniosku o przyjęcie
Co klasy pierrvszej publiczrrej szkoły

1.

podstarvowej wraz. z ck;kumentami
potwierdzaj ącymi spełnianie pftęz
kandydata liryteriórv branych pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Terrnin
w postępowaniu
rekrutacyinyrn

Termin
w postępowaniu
uzupełniają"y*

od 14lutego 2022 t
cicl 1 marca 2022 t
do godz. 15,00

do7 czenvca2022r,

od 24 maja 2a22

r.

clo godz. 15.00

Wcry{ikacja przez kornisj€
relrrutacyin ą wnio skćlw

2.

i dokumentów, o litórych mowa
rv pl<t. 1 oraz wl,kclnanic prze:ł
przewo

cln ic

żącego komis !i

reknrtacyjnej czynrrości o których
mowa w aft. 150 ust. 7
ustawy Prarvo oŚrviatowc
c1o publicznej wiadomości
zez k<>tnisję rekrutacv jną iisty
kanclydatów zak rvalifikowrrny ch
i kandydatów niezakwalifi korvanych

Pcldanie

3.

pr

Potwietdzenłe ptzez
4.

r

odzica f opiekuna pfavnego

kandydata rvoli przyjęcia
rv f;ostaci pisemne$; clświadczerria
Poclanie do publicznej wizrdomości

5.

przez komis ję rekrutacy jną listy
kandyd atórv p r.zyjęty ch
i l<andydatćlw nieprzyiętych

od B czerrvca2j22 r.

matca2022 r.
do 4 marca2022 t
clo goclz. 10.00

cld 2

B marca 2022

dcl 10 cżetwca2022t.
do goclz. 10.00

t

1,0

do godz. 15.00

czervca2022

t.

do godz. 15.00

crd 9 marca 2022 t
do 25 mafc^2022 t

clcl 13 cżel.r,vca 2022

do 20 cżefwca2022

29 marca2022 t
do godz. 15.00

22 częrwca 2022 t.
do godz. 15.00
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