
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Mai

SEKRETAJRi M1ASTA

ichala
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w sprawie terminow przeprowadzania post^powania rekrutacyjnego i post^powania uzupelniajqcego, w tym 
terminow skladania dokumentow, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola publicznego oraz pierwszych 

klas publicznej szkoly podstawowej, dla ktorych Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdroj jest 
organem prowadzqcym.

ZARZ^DZENIE NR 15/2023 
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

BU
Szc

ISTRZ

Fedoruk

BURM1STrZ
Szczawna - Zdroju

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w zwiqzku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo 
oswiatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarzqdzam, co nast^puje:

§ 1. Okresla si? terminy przeprowadzania post?powania rekrutacyjnego oraz uzupelniajqcego, w tym terminy 
skladania dokumentow, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola publicznego, dla ktorego Uzdrowiskowa Gmina 
Miejska Szczawno-Zdroj jest organem prowadzqcym, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszego zarz^dzenia.

§ 2. Okresla si? terminy przeprowadzania post?powania rekrutacyjnego oraz uzupelniajqcego, w tym terminy 
skladania dokumentow, na rok szkolny 2023/2024 do pierwszych klas publicznej szkoly podstawowej, dla ktorej 
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdroj jest organem prowadzqcym, zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do 
niniejszego zarz^dzenia.

§ 3. Zobowiqzuje si? dyrektora przedszkola publicznego oraz dyrektora publicznej szkoly podstawowej, dla 
ktorych Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdroj jest organem prowadzqcym, do przeprowadzenia 
post?powania rekrutacyjnego i post?powania uzupelniajqcego, zgodnie z terminami okreslonymi odpowiednio 
w zalqcznikach nr 1 oraz nr 2 do niniejszego zarzqdzenia .

§ 4. Wykonanie zarzqdzenia powierza si? Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik Nr 1 do zarzqdzenia Nr 15/23 

Burmistrza Szczawna-Zdroju 

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Terminy przeprowadzania post^powania rekrutacyjnego oraz post^powania uzupelniaj^cego, w tym terminy 

skladania dokumentow, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola publicznego, dla ktorego 

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdroj jest organem prowadzqcym.

01.03.2023 
godz. 8.00

01.06.2023 
godz. 8.00

12.04.2023 
odgodz. 12.00

28.04.2023 
od godz. 12.00

20.06.2023 
od godz. 15.00

31.03.2023
godz. 15.00

15.06.2023
godz. 15.00

2. Post^powanie uzupelniaj^ce

Czynnosc w post^powaniu uzupelniaj^cym

1. Post^powanie rekrutacyjne

Czynnosc w post^powaniu rekrutacyjnym

Skladanie w przedszkolu ewentualnej 
rezygnacji z miejsca

Ogloszenie wynikow rekrutacji w przedszkolu 
(Lista dzieci przyj^tych i nieprzyj^tych

Skladanie wnioskow o przyj^cie do 
przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzaj^cymi spclnienie przez kandydata 
kryteriow branych pod uwag? w post^powaniu 
rekrutacyjnym_________________________
Ogloszenie wynikow kwalifikacji w 
przedszkolu (Lista dzieci zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych

Skladanie odwolania do dyrektora przedszkola

Skladanie wnioskow o przyj^cie do 
przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzaj^cymi spelnienie przez kandydata 
kryteriow branych pod uwag? w post^powaniu 
uzupelniaj^cym_________________________
Ogloszenie wynikow rekrutacji w przedszkolu 
(Lista dzieci przyj^tych i nieprzyj^tych

13.04.2023 
godz. 8.00
13.04.2023 
godz. 8.00

19.04.2023 
godz. 15.00 
26.04.2023 
godz. 15.00



Lp
Termin zakohczeniaTermin rozpocz^cia
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01.03.2023
godz. 8.00

01.06.2023
godz. 8.00

28.04.2023 
odgodz. 12.00

12.04.2023 
odgodz. 12.00

20.06.2023 
odgodz. 15.00

31.03.2023
godz. 15.00

15.06.2023
godz. 15.00

2. Post^powanie uzupelniajqce

Czynnosc w post^powaniu uzupelniaj^cym

Zal^cznik Nr 2 do zarz^dzenia Nr 15/23 

Burmistrza Szczawna-Zdroju 

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Terminy przeprowadzania post^powania rekrutacyjnego, w tym terminy skladania dokumentow, na rok 

szkolny 2023/2024 do pierwszych klas publicznej szkoly podstawowej, dla ktorej Uzdrowiskowa Gmina

Miejska Szczawno-Zdroj jest organem prowadzqcym

I. Post^powanie rekrutacyjne

Czynnosc w post^powaniu rekrutacyjnym

Skladanie kart naboru o przyj^cie do klasy I 
wraz z dokumentami potwierdzaj^cymi 
spelnianie przez kandydata kryteriow branych 
pod uwag$ w postqpowaniu uzupelniajqcym.
Ogloszenie wynikow rekrutacji w szkole 
(Lista dzieci przyjgtych i nieprzyj^tych)

Skladanie ewentualnej rezygnacji z miejsca 
Oglszenie wynikow rekrutacji w szkole 
(Lista dzieci przyj^tych i nieprzyj^tych)

19.04.2023 
godz. 15.00
26.04.2023 
godz. 15.00

13.04.2023 
godz. 8.00
13.04.2023 
godz. 8.00

Skladanie kart naboru o przyj^cie do klasy I 
wraz z dokumentami potwierdzaj^cymi 
spelnianie przez kandydata kryteriow branych 
pod uwagg w post?powaniu rekrutacyjnym.

Ogloszenie wynikow - lista dzieci 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 
klas I.


