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BURMISTRZ I\AIASTA I GMINY GORA KALWARIA
ul 3 l'/Aa 10, 05 -530 Gora Kalwaria

www bip gora kalwaria.pl

ZARZADZENIE NR oRG ooso.10.2022

BURIVISTRZA N/IASTA I GIMINY GORA KALWARIA

z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynno(ci w postgpowaniu rekruta cylnym oraz
postgpowaniu uzupelniajqcym na rok szkolny 2022/2023 dla publicznych przed szkoli oraz

oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych.

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt2 oraz art.154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo o6wiatowe / Dz. U 22021 r., poz.1082 z po2n. zm./ zarzqdzam co nastqpuje:

5 1. Ustalam harmonogram czynnoSci w postgpowaniu rekrutacylnym oraz

postgpowaniu uzupetnia.lqcym na rok szkolny 2022/2023 dla publicznych przedszkoli i

oddzial6w przedszkolnych w publicznych szko{ach podstawowych, dla ktorych organem

prowadzqcym jest Gmina G6ra Kalwaria. Harmonogram stanowi zalqcznik do ninie.lszego

zarzqdzenia.

5 2. Wykon anie zarzEdzenie powierza sig dyrektorom publicznych przedszkoli oraz

dyrektorom publicznych szkol podstawowych, dla ktorych organem prowadzqcymyest

Gmina G6ra Kalwaria.

5 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podprsania

Miasta
istrz

Strzyzewsk
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Zalqcznik nr 1do Zarzqdzenia

Nr ORG 0050 rc.2022 Burmistrza

Nliasta i Grniny Gora Kalwaria z

dnia 17 01.2022 r.

Harmonogram czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym orcz postgpowaniu

uzupelniajEcym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddzial6w
przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminq G6ra

Kalwaria

Rodz4 czynno(ci Termrn w post?powaniu rekrutacyJnym i

uzupe+niaJQCym

Zlozenie wniosku o przyecie do przedszkola,

od dziatu przedszkolnego wraz z dokumentaml

potwr erdzalQcymi spelnienie przez kandydata

warunkow i krferiow branych pod uwagq

w postepowaniu rekrutacyj nym

od 21 lutego do 9 ma rca 2022 r

We ryfikacja przez komisJe rekrutacyjnq

wnioskow o przyjgcie do przedszkola, odd zialu

przedszkol nego doku mentow

potwi erdzalQcych spelnienle przez kandydata

warunkow i kryteriow branych pod uwagg w

postgpowaniu rekrutacyjnym, w tym

dokonanie przez przewod n iczqcego komis.l i

rekrutacyJneJ czynno(ci, o ktorych mowa w art.

150 ust. 7 ustawy - Prawo ofuiatowe

od 10 ma rca do 5 kwietnia 2022 r

Podanie do publiczneJ wiadomosci przez

komisJg rekruta cyne listy kandydatow

zakwalifikowanych i kandydatow

niezakwalifikowanych

do 6 kwietnia 2022 r. do g odz. 15.00

Potwi erdzenie przez rod zica kandydata woli

przyjqcia do danego przedszkola, oddzialu

przedszkolnego w postaci pisemnego

o(wi adczenia

od 7 kwietnia do 12 kwietnia Z02Z r. do

godz 15 00
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Podanie do publiczne_1 wiadomosci przez

korni sje rekrutacyJ nQ I isty kandydatow

przygtych i kandydatow nie przyjgtych

13 kwietnra 2022 r. o godz. 9.00

Zlozenie wniosku o przyjgcie do przedszkola,

odd zialu przedszkolnego, w postgpcwaniu

uzupe+n i aJ ECym, wra z z doku me nta rni

pctwierd zalqcymi spetnienie przez kandydata

warunkow i krferiow branych pod uwagQ w

postqpowa ni u re krutacy; nym

od 19 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r

We ryfikac_1a przez komisJe rekruta cyne

wnioskow o przygcie do przedszkola, oddzialu

przedszkolnego, ora z dokumentow

potwierd zqecych spetnrenie przez kandydata

warunkow i krferiow branych pod uwagQ w

postepowaniu rekrutacy.lnym, w tym

dokonanre przez przewod niczqcego komis.l i

rekrut acyjne; czynno(ci, o ktorych mowa w art.

150 ust. 7 ustawy - Prawo o(wiatowe

od 4 maJa do 16 maJa 2022r

Podanie do publiczne1 wiadomo(ci przez

komisje rekrutacyj nq listy kandydatow

zakw alifi kowanych i kandydatow

niezakwalifi kowanych, w postgpowaniu

uzupetnla,lqcym

17 maJa 2022 r. do 9od2.15.00

Potwierdzenie przez rod zica kandydata woll

przygcia do przedszkola, od dzialu

przedszkolnego w postaci pisemnego

o(wi adczenia

od 18 maJa do 23 maJa 2022 r

Podanie do publiczneJ wiadomo(cl przez

komisJe rekrutacy_1 nq I isty kandydatow

przyjgtych i kandydatow nie przyjgtych

24 maJa 2022 r


