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NE G o

W DZIĘGIELOWIE

z dnia aL03.202ż r.

w sprawie: okreś lenia terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupeł niającego oraz terminów

skł adania dokumentów obowiązrrjących w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoł y Podstawowej

w Dzięgielor,vie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dzięgielowie na rok szkolny 202212023

Na podstawie :

1. Ustawy z drua 14 grudnia ż 016r. Przepisów wprowadzających Prawo Oś wiatowe (Dz. U. z202lr.

poz.l08ż  zpóź n. zm)

2. Zarządzenia nr 0050.21.2022 Wójta Gminy Goleszów z dnia}& sĘczniaZOż Zr,

Dyrektor Zespoł u Szkolno - Przedszkolnego ł v Dzięgielowie zatządza) co następuje:

§1.

Okreś la się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy skł adania dokumentów oraz tenniny
postępowania uzupeł niającego do Szkoł y Podstawowej w Dzięgielowie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Dzięgielowie na rok szkolny 202212023:

Lp Rodzaj czynnoś ci
Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym
Terminy w postępowaniu

uzupeł niającym

1

Zł oż ęnie wniosku o przyjęcie do szkoĘ podstawowej

wraz z dokumentami potwierdzającymi speł nianie przez

kandydata warunków lub kryteriów branych pod unwaged

rekrutacyjnym.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną u,niosków o

przyjęcie rlo szkoĘ podstawowej i doi<umentów

potwierdzających speł nianie przez kandydata warunków

lub Ęteriów branych pod uwagę w postępowaniu

rękrutacyinym.

od 14 marca 2022 r
do 25 marca2022 r

od 28 marca 2022 r.
do 8 kwiętnia 2022 t

od 30 maja 2022 r.

do 6 częrwęa2022 r

2.
od 6 czerwca 2022 r.

do 10 czerwca2022r

J

Podanie do publiczrej wiadomoś ci przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifi kowanych.

25 kwietnia 2022r, 15 czerwca2022 r

4.
Potwierdzenie przęz Radica kandydata woli prryjęcia w
postaci pisemnego oś wiadczęnia.

od 26 kwiętnia2022r
do 29 kwiętnia2022r

od17 czerwca2022r
do2I częrwca2a2Zr

5

Podanie do publiczrej wiadomoś ci przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjęĘch.

06 maia2022 r 22 czerwca2022 r



§2.

Zarządzenie wchodzi w ż ycie z dniem podjęcia i podlega ogł oszeniu pTzez umieszczenie

w Biuletynie Informacji Publicznej orazfla stronie internetowej Zespoł u Szkolno - Przedszkolnego

w Dzięgielowie.
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