ZARZi\DZENIE NR 6B/2022/0SW.
WOJTA GMINY KRZESZYCE
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynnosci w post((powaniu rekrutacyjnym i post((powaniu
uzupelniaj~cym na rok szkolny 2022/2023 dla puhlicznych przedszkoli i klas pierwszych szkol
podstawowych, dla ktorych organem prowadz~cym jest Gmina Krzeszyce
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w zwi'}zku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oswiatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),
zarz~dzam

co nast((puje:

§ 1. 1. Ustala sit( hannonogram czynnosci w postt(powaniu rekrutacyjnym i postt(powaniu uzupelniaj'}cym na rok
szkolny 2022/2023 do przedszkoli, dla ktorych organem prowadz'}cym jest Gmina Krzeszyce.
2. Harmonogram, 0 ktorym mowa w ust. 1 stanowi zal'}cznik Nr 1 do Zarz'}dzenia.
§ 2. 1. Ustala sit( hannonogram czynnosci w postt(powaniu rekrutacyjnym i postt(powaniu uzupelniaj'}cym na rok
szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkol podstawowych, dla ktorych organ em prowadz'}cym jest Gmina
Krzeszyce.
2. Hannonogram,

0

ktorym mowa w ust. 1 stanowi zal'}cznik Nr 2 do Zarz'}dzenia.

§ 3. Wykonanie Zarz'}dzenia powierza sit( Dyrektorowi Szkoly Podstawowej im. W. Witosa w Krzeszycach,
Dyrektorowi Zespofu Edukacyjnego w Kolczynie oraz Dyrektorowi Przedszkola Gminnego im. Misia Uszatka w
Krzeszycach.
§ 4. Zarz'}dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Stanisla

Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 6B/2022/0sw.
W 6jta Gminy Krzeszyce z dnia 31 stycznia 2022 r.
HARMONOGRAM CZYNNOSCI W POST~POW ANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTE;POWANIU
UZUPELNIAJJ\CYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Termin
Lp.

Rodzaj czynnosci

Zlozenie wniosku 0 przyjycie do przedszkola
wraz
z
dokumentami
potwierdzajqcymi
spelnienie przez kandydata kryteri6w branych
pod uwagy w postypowaniu rekrutacyjnym

w postftpowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postftpowaniu
uzu pelniaj ~cym

od 01.03.2022 r.
do 15.03.2022 r.

od 06.04.2022 r.
do 15.04.2022 r.

od 16.03.2022 r.
do 22.03.2022 r.

od 19.04.2022 r.
do 20.04.2022 r.

2

Weryfikacja przez komisjy rekrutacyjnq
przyjycie do przedszkola
wniosk6w 0
1 dokument6w potwierdzajqcych spelnienie
przez kandydata kryteri6w branych pod uwagy
w postypowaniu rekrutacyjnym

3

Podanie
przez
komisjy
reklutacyjnq
do publicznej wiadomosci listy kandydat6w
zakwalifikowanych
i
kandydat6w
niezakwalifikowanych do przyjycia

23.03.2022 r.

21.04.2022 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjycia w postaci pisemnego oswiadczenia

od 24.03.2022 r.
do 30.03.2022 r.

od 22.04.2022 r.
do 26.04.2022 r.

5

Podanie przez komisjy rekrutacyjnq do
publicznej wiadomosci listy kandydat6w
przyjytych i kandydat6w nieprzyjytych

31.03.2022 r.

27.04.2022 r.

Zalqcznik Nr 2 do Zarzqdzenia Nr 6B /9/2022/0sw.
W 6jta Gminy Krzeszyce z dnia 31 stycznia 2022 r.
HARMONOGRAM CZYNNOSCI W POST~POWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POST~POWANIU
UZUPELNIAJJ\CYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKOL PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY

2022/2023

Lp.

1

2

3

4

Rodzaj czynnosci

Skladanie wniosku 0 przyjycie do szkoly podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzajqcymi spelnienie
lPrzez kandydata kryteri6w branych pod uwagy w
[postypowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2022 r.
do 16.03.2022 r.

Weryfikacja przez komisjy rekrutacyjnq wniosk6w 0
przyjycie do szkoly podstawowej i dokument6w
tpotwierdzajqcych spelnienie przez kandydata kryteri6w
tbranych pod uwagy w postypowaniu rekrutacyjnym

od 17.03.2022 r.
do 26.03.2022 r.

Podanie przez komisjy rekrutacyjnq do pub1icznej
twiadomosci listy kandydat6w zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjycia

29.03.2022 r.

~otwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjycia

w postaci piserrmego oswiadczenia
5

Termin
w post~powaniu
rekrutacyj nym

Podanie przez komisjy reknltacyjnq do publicznej
wiadomosci listy kandydat6w przyjytych i kandydat6w
nieprzyj ytych

Termin
w

post~powaniu

uzupelniaj~cym

od 01.06.2022 r.
do 10.06.2022 r.

15.06.2022 r.

16.06.2022 r.

od 30.03.2022 r.
do 02.04.2022 r.

od 17.06.2022 r.
do 22.06.2022 r.

06.04.2022 r.

24.06.2022 r.

