
Zarzqdzenie Nr 3t22
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 4 stycznia 2022 r.

w sprawie: terminow przeprowadzania postqpowania rekrutacyjnego
i postqpowania uzupelniajqcego, w tym terminow skladania dokumentow

dotyczqcych naboru do publicznych przedszkoli, oddzialow
przedszkolnych funkcjonujqcych przy szkolach podstawowych, dla

ktorych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny na rok szkolny 202212023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z p62n. zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 w zwiqzku
zart.29 ust.2pkt 2 ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. Prawo OSwiatowe (t.j.Dz.U.
z 2021 t. poz. 1082 z po2n. zm.)

zarzqdzam, co nastqpuje:

s1.

Ustala sie, na rok szkolny 202212023, terminy przeprowadzania postqpowania
rekrutacyjnego i postqpowania uzupelniajqcego, w tym terminy skladania
dokument6w dotyczqcych naboru do publicznych przedszkoli oraz oddzial6w
przedszkolnych funkcjonujqcych przy szkolach podstawowych, dla kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czenrvionka-Leszczyny:

1. Postqpowanie rekrutacyjne.

AoZenie wniosku o przyjqcie do przedszkola lub oddzialu
przedszkol nego fu n kcjon ujqcego przy szkole podstawowej
w az z doku mentam i potwierdzajqcym i speln ian ie pzez

rkandydata warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagg
w postqpowaniu rekrutacyjnym.

Weryfikacja przez komisjq rekrutacyjnq wniosk6w o przyjgcie
do przedszkola lub oddzialu przedszkolnego funkcjonujqcego
przy szkole podstawowej oraz dokumentow potwierdzajqcych
spelnianie przez kandydata warunk6w lub kryteri6w branych
pod uwagq w postqpowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
pzez ptzewod n iczqcego kom isj i rekrutacyj nej czyn noSci, o
kt6rych mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oSwiatowe.

Podanie do publicznej wiadomoSci przez komisjq rekrutacyjnq

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjqcia

Podanie do publicznej wiadomoSci przez komisjq rekrutacyjnq
list kandydat6w przyjgtych i kandydat6w nieprzyjqtych.

O8.03.2022r.
godz. 8.00

do

21.03.2022r.
godz. 15.00

06.04.2022r.
godz. 15.00

Terminy

Lp. Rodzaj czynnosci w postQpowaniu rekrutacyjnym

22.03.2022r.
godz. 8.00

I
13.04.2022r.
godz. 8.00



2. Postqpowanie uzupelniajqce.

Rodzaj czynnoSci

ZloZenie wniosku o przyjqcie do przedszkola lub oddzialu
przed szkol neg o fu n kcjo n ujqcego przy szkole podstawowej

1) wtazz dokumentami potwierdzajqcymi spelnianie przez
kandydata warunk6w lub kryteriow branych pod uwagq
w postqpowa n iu rekrutacy1 nym.

Weryfikacja przez komisjq rekrutacyjnq wniosk6w o przyjqcie
do przedszkola lub oddzialu przedszkolnego funkcjonujqcego
przy szkole podstawowej oraz dokument6w potwierdzajqcych

2) spelnianie przez kandydata warunk6w lub kryteri6w branych
pod uwagq w postqpowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
pzez przewod n iczqcego kom isj i rekrutacyj nej czyn n o5ci, o
ktorych mowa w art. 150 ust- 7 ustawy;- Prawo oSwiatowe.

Podanie do publicznej wiadomoSci przez komisjq rekrutacyjnq
3) list kandydat6w zakwalifikowanych i kandydat6w

Terminy
w postgpowaniu uzu peln iajqcym

dood

25.OT.2022 r.

godz. 8.00

01.08.2022r.
godz. 8.00

29.07.2022 r.

godz. 15.00

12.08.2022r.
godz. 15.00

17 .08.2022 r.

godz. 8.00

a\ Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjqcia
w postaci pisemnego oSwiadczenia.

24.08.2022r.
godz. 15.00

tr\ Podanie do publicznejwiadomo6ci przez komisjq rekrutacyjnqrt 
list kandydat6w przyjqtych i kandydatow nieprzyjqtych.

31.08.2022r.
godz. 8.00

s2.

Wykonanie Zarzqdzenia powierza siq Dyrektorom Przedszkoli oraz Szk6l

Podstawowych, ptzy kt6rych funkcjonujE oddzialy przedszkolne, dla ktorych organem

prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

s3.

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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