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Gminy Bariniczka

PO.0050.4.2022

ZARZĄDZENIE NR 4/22

wÓ.rrł GMINY BARTNICZKA
z dnia 25 stycznia 2022 roku.

w sprawie harmonogramu crynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu

uzupelniającym do przedszkolio a także kryteriów branych pod uwagę wpostępowaniu

rekrutacyjnych do przedszkoli oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia Ęch
kryteriów.

$ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny

202212023 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:

l. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoliwraz z dokumentami potwieńzającymi

spełnienie przęz kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu

rekrutacyjnym od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego 202Ż t. oraz w postępowaniu

uzupełniającym od dnia 07 marca 2022 r. do dnia l4 marca 20Ż2t

2. Weryfikacjaptzez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w

pkt I otaz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności

wymienionych w art. 150 ust. 7-10 ustawy z 14 grudnia20t6 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z

202I r., poz. 9I0 ze zm.) - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 0l marca 2022 t. do dnia

04 marca 2022 r. otaz w postępowarriu uzupełniającym od dnia 15 marca 2022 r. do dnia

17 marca2022 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w

dniu 07 marca 2022 t. orazw postępowaniu uzupełniającym w dniu 18 marca 2022r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci

pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 14 lutego 202Ż r. do

dnia 28 lutego 2022 t. otaz w postępowaniu uzupełniającym od dnia O7 marca 2O2Ż r. do

dnia 14 marca 202Ż r.

Na podstawie art. 154 ust. I pkt I i
oświatowe (Dz. U. z 202l r. poz. 1082; zm.:

następuje:

ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo

Dz. U. z 202I r. poz. 762) zarządza się' co



5. Podanie do publicznej wiadomości ptzez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

/ przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 07 marca/ 2022t. orazwpostępowaniuuzupełniającymwdniu 18marca 2022t.

s 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny

20Ż212023 do publicznych przedszkoli obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty

niezbędne do potwietdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Nr
Y\xllll46ll7 Rady Gminy Bartniczka z dnia22 marca2}l7 t. w sprawie określenia kryteriów

naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkolę

podstawowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych

do potwierdzetiatych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z20t7 t.'poz. t234).

$ 3. Wykonanie zaruądzeniapowierza się dyrektorom szkół.

$ 4. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.


