
ZARZĄDZENIE NR 875.2022
BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU

z dnia 25 sĘcznia2022 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego, w tym terminów skNadania dokumentów do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez

Gminę Krynica-Zdrój na rok szkolny 202212023

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dńa
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 202I t. poz. 1082, 762) zaruądzatt co

następuje:

§ 1. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego otaz postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych oruz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krynica-Zdrój
na rok szkolny 202212023:

§ 2. Wykonanie zatządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i. szkół podstawowych
prowadzony ch przez Gminę Krynica-Zdtój.

Lp. Rodzaj czynności
Termin w

postępowaniu
rekrutacyinym

Termin w
postępowaniu

uzupełniaiacvm
1 Złożente wniosku o przyjęcie do

przedszkol a, szkoły podstawow ej wr az
z dokumentami potwie r dzaj ący mi
spełnianie ptzez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyi nym

od 28 luĘ 2022 r.

od godz. 8.00
do 18 marca 2022r.

do godz. 15.00

od20 kwietnia 2022r.
od godz. 8.00

do 25 kwietnia 202ż r.
do godz. 15.00

2. Weryfi kacj a przęz komisj ę
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
przedszkola, szkoły podstawowej i
dokumentów potwierd zający ch
spełnianie pIzęz kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacvinvm

od 21 marca2OŻż r.
do 25 marca 2022 r.

od26 kwietnia 2022r,
do 29 kwietnia 2022 r.

J. Podanie do publicznej wiadomości
przez komisj ę rekrutacyj ną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandyd ató w niezakw alifi kowanych

31 marca 2022 r-

godz.14.00
6 maja2022 r.

godz.14.00

4. Potwierdze nie przez ro dzica
kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia

od 1 kwiętnia2022r.
do 8 kwietnia})Z}r.

do godz. 15.00

od 9 maja 2022 r.
do 12 maja2022 r

do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości

przez komisj ę rekrutacyjną lis§
kandydatów przyjęty ch i kandydatów
nieprzyiętych

13 kwiętnia 2022 r.
godz.14.00

13 maja żOż2 r.
godz.14.00

§ 3. Zarządzenie wcho dzi w życie z dnie:

".-- i.*l J

$li, l-r\
u'€'


