
ZARZĄDZENIE NR 1, 142.2023
BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU

z dnia 30 stycznia2023 roku

w sprawie terminów przeprowadzaniapostępowania rekrutaryjnego i postęPowania

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

Gminę Krynica-Zdrój na rok szkolny 202312024

Napodstawie art. 154ust. 1pkt. lwzwiązkllzart.29 ust.2 pkt 2 ustawy zdnia
14grudnia2016rokuPrawooświatowe (Dz.IJ.z202Ir.poz.1082,762z2022r.poz.655,
1116, 1079,1700, 1730,2089 ) zarządzarn co następuje:

§ 1. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę lkynica-Zdrój
na rok szkolny 202312024:

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom
prowadzon y ch pt zez Gminę lłynica-Zdr ój.

Lp. Rodzaj czynności
Termin w

postępowaniu
rekrutacyinym

Tęrmin w
postępowaniu

uzupełniaiącym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do

przedszkol a, szkoły podstawow ej wr az
z dokumęntami potwie r dzaj ącymi
spełnianie przez kandydata waruŃów
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyi nvm

od27 luty 2023 r.

od godz. 8.00
do 17 marca2023 t.

do godz. 15,00

od24 kwietnia 2023 r.
od godz. 8.00

do 28 kwietnia 2023 t.
do godz. 15.00

2. Weryfi kacj a przez komisj ę
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
przedszkola, szkoŁy podstawowej i
dokumentów potwi erd zaj ący ch
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
po stępowaniu rekrutacyi nym

od 20 marca 2023 r.

do 24 maTQa2023 r,

od 4 maja 20ż3 r.
do 8 maja 2023 r.

J" Podanie do publicznej wiadomości
przęz komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifi kowanych

29 marca2023 t.
godz. 14.00

10 maja 20ż3 r.
godz.14.00

4. Potwierdze nte przęz r o dzica
kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia

od 30 maraa2023 r.
do 5 kwietnta2023 r.

do eodz. 15.00

od II mala2023
do 15 maja2023

do sodz. 15.00
r
r.

5. Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów pr zyj ęty ch i kandydatów
nięprzyiętych

12 kwietnia 2023 r.
godz.14.00

17'maja2023 t.
godz. t4,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z

przedszkoli i szkół podstawowych


