
Z.\ltZĄl)ZE\IE Nr Ro.0050.8.2023
wóita Gmin}, \icd^viada

Z dnia 09 lulego ]0]3 r.

\} spra§ie oklcŚlenia harmonogramu cą,IrnoŚci ri postępo*lniu rekNtacJ jn! m

i postępor{aniu uzupelniając_,-m ł,roku szkolnym 2023/2()2,1 do publiczn_v-ch oddziałó$,
' 

pizedszkoln_rcli przJ,szkolach pod§ta*o§Tch, dla których Gmina Niedzłr,iad:r
jest organem pro,ivadzącvm

\i pod§tawie:lrt 30 ust, l Lr§taw\ 7 dnia 8 marca L990 r, o samorzadzie gnlil}ll}m (D7, t-,

z2023r,pclz. 10)orazań L5,1 tlsi. L pkt l w 7wiążku 7 ań, ]9 LLsl, 2 pkt 2 usla§l, 7 dlria 1 ,1 grLldnia

:0I6 r. Pla$,o oświeto* e ( D7..l]. ż20)1 r, po7, ] 08] z późn,Zln,). 7arządZam, co l}a,tę1)t]. (

§ 1. Okleśla Się halmonog],an crynności \\ postępo§irniu rek jtac}jn!,m i pL,5tclr"\^aniu

ilzurpclniajacl,rn rv roku szkolnln 2023,202'1 do publiczit,ch oddziałórł przcdszkolnlch prry

szko}ach 
'pŃstarvorrlch. 

dla których Gnina Niedźrłiada icst olganem pro\ł,d7ac)m,

stanorł'iącv załącznik 11l l do niniqjs7cgo Zarzirdzenje-

§ 2. Zoborr,iązujc się d,r,rekt,lrórr prrbliczrrl,ch s:drół podslarlorvl,cl,t, dIa których Cimina

Ńiedź$iada.jest organem plo\\,ad7ąc},1l. do przcprc\łrdzenia postcpowirnia rekrutacl,jnego dla

prrblicznl,ch odclziałórt przedszkoln},cb prz1, szkołlch podsla\\,o\uch zpodnie z t<lmrnalni

olreślon_,- ni rr zrłąc7niku 1]r 1do jniejsżago Zarządzcnia,

§ 3. Zarządzenic tchodzi \r ą,cie z dniem podpisariit.

T
ubił



Załą§znik nr 1

do Zarządzenia nr Ro.005 0.8.2023
Wójta Gnjny Niedźwiada

z dnia 09 lutego 2023 r,

Harmonogramu czynności w pośtępowaniu rekrutacyjnym i po§tępowaniu
uzupelniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych oddzialów przedszkolnych

przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Niedźwiada je§t organem
prowadzącym.

łR.krulaciaLlżupelr]i.tj_acaprzcplo\iadżanajeitl}ko\|rłp3dkud}spono\!arlian,o]n)milrrią{.rnriIj

rcknltrrc.ji pod5laq oi. j

Lp. Rodzai czynności w postępowaniu
Termin

w postępowaniu
T€krutacyi nym

Termin
w pośtępowaniu
uzuDełniaiącYm*

] Z]ożenie dekLaraci] p17ez rodzicóivlopickunórv
pra\\,n]ch dżicci, któle obecnie uczęszczają do

oddZialó\ plzedsZkL]lr)),ch o kont}nuo\!anitL

w]cho\\,aDia pred§Zkolnego rr tlm oddziale
p.7eLlsżkolnl1n \\ roku s7koln)ri ]023,/20]1,

od dn ia 16 lulego
do diie 2j Lutcgo

]i]2]r,
do godz,l5:00

nie doł-cż}

2. Zloźcnic \\niosktl LJ prz)iccje do publicznego
oddziałrl przedszkolnego prz1, szkole
podni§o§,e.] \\ laż Z dirkunrcrlialni
ponr ierdzajaclrrri spełnienie plżez karrd} data

\\arunkó\\ lUlr kr]tcrió§, branlch pod Lli|agc rł,

poStepovraniu rek[nacv jn\ m,

od dnia 2,1 lutego
do dnia 23 lDalca

]02]l,
do god7.15:00

od dnił 24 kwi§tnia
do dnia ]0lna]a

]02jl.
do god7.15:()()

\\jel\ fi kaci3 pr7e7 komisie reknliac},]na
ivnioskó§ o prł.ięcie do publicll1ego odd7iahl
plzedszkolicgo prĄ szkole podsuvrorrcj i

dokumentów pOlNicrdżaj ac} ch spe]nienic PlZcZ
kend}data §.lrunkó\\, lLlb kl]telió\\ branl,ch pod

urrage rv postęporvaniu rekr lacvinvm,

od dnia 2,1 marca
do d ia 27 arca

]023r,

od dnia 25 k§,ietnia
do drlia l] Daja

20]]r,

4. Podanie do public7rle] \\ iadoności p|zcz
komisję lekrL]iac},ina li\R kand]dalón
żak\\ al ifi kowai},clr i kand} data]§

n ]czakrr ali fi koil arrl,cll,

:9 nralc1:02]r,
do god7. 12:00

16 nlaja 20]]l,
lIo god7 ]2:00

Ibl§icrdzcnie pżeż rodlica kand},data \\oli
prz),ięcia !r postaci piselnnego ośl\,iadc7enia.

do dnie 03 kwictnia
2023r.

do cod7.]2:00

do dnia 19lna]a

(Io god7 ] 2:00

6, Podanie do publicznci * iadonmści przez
konris je leklulac}jną lisly karld} dtltów

Dr7!]ę§ch i kandvd.rów,
05 k\\icuia ]023r,

d0 godż,12:00
]5 młja 2023r,
do codz,]2:00


