ZARZADZENIE Nr 412022
BURMISTRZA SURAzA
z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynnoici w postqpowaniu rckrutacyjnym
oraz lxrstqpowaniu uzupelnigiacym na rok szkolny 202212023 dla publi&nych
przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szk6l, dla kt6rycir organem
prowadzqcym jest Gmina Surai
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 0B marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(Dz. u.2202r r. poz. 1372) oraz art. 154 ust.l pkt 1 w zwiqzku z aft.29 ust.2 pkt 2 ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo o6wiatowe (Dz. u. z z02l r. poz.

LO82) zarzqdza siq,

co nastqpuje:
s1.

1. ustala siq harmonogram czynno6ci w postqpowaniu rekrutacyjnym oraz postgpowaniu
uzupelniajqcym na rok szkolny z0z2l2o23 dla publicznych przeasztioti, dta kt6iycn organem
prowadzEcym jest Gmina Sura2.

2. Harmonogram,
zarz1dzenia.

o

kt6rym mowa

w ust. 1 stanowi

zalacznik

Nr 1do

niniejszego

92.
1. ustala siq harmonogram czynno6ci w postQpowaniu rekrutacyjnym oraz postqpowaniu
uzupelniajqcym na rok szkolny 202212023 do pierwszych ltas puntiiznyiir szkol
podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Sura2.

2. Harmonogram,
zaz1dzenia.

o

kt6rym mowa

w ust. 1 stanowi

zalacznik Nr

2 do

niniejszego

53.

wykonanie zarzldzenia powieza sig Dyrektor Zespolu szkol
Wychowawczych w Sura2u.

i

plac6wek o6wiatowo

-

s4.
ZazEdenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik Nr 1
do Zazqdzenia Nr 412022
Burmistna Suraza
z dnia 31 stycznia 2022r.

Harmonogram czynnoici w postepowan iu rekrutacyjnym oraz postqpowaniu
uzupelniajecym na rok szkolny 202212023 do publicznych przedszkoli,
dla kt6rych organem prowadzqcym jest cmina Surai
Lp.

Rodzaj czynnoici postgpowania

rekrutacyjnego
1

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci,
kt6re obecnie uczgszczajq
do pzedszkola skladajq na kolejny rok
szkolny deklaracjq o kontynuowaniu
wychowania pzedszkolnego w tym
pzedszkolu, do kt6rego dziecko

Terminy
w postepowaniu
rekru
n

Terminy
w postQpowaniu
uzupelniaiacym

od 07.02.2022r.
do tL.02.2022t.

Nie dctyczy

od 14.02.2022r.
do 25.02.2022r.

od 16.03.2022r.
do 18.03.2022r.

od 28.O2.2022r.
do 04.03.2022r.

od 21.03.2022r.
do22.03.2022r.

07.03.2022r.

23.03.2022r.

od 07.03.2022r.
do 11.03.2022r.

od 24.03.2022r.
do 25.03.2022r.

15.03.2022r.

28.O3.2O22t.

uczeszcza
2

.,

4

5

6

Zlo2enie wniosku o przyjqcie
do pzedszkola wraz z dokumentami

potwierdzajqcymi spelnienie pzez
kandydata warunk6w lub kfieri6w
uwzglgdnianych w Postqpowaniu
rekruta
WeMkacja paez komisjq rekrutaryjnq
wniosk6w do Pzedszkola
i dokumentdw potwierdzajEcych
spelnienie pzez kandydata warunk6w
lub kryteri6w branych Pod uwagq
w postepowaniu rekrutaryjnYm, w tYm
dokonanie pzez pzewodniczqcego
komisji rekrutaryjnej wezwa6
do pzedlo2enia dokument6w
potwierdzajqcych okolicznosci zawarte
w o5wiadczeniach
Podanie do publicznej wiadomoici
pRez komisjq rekrutacyjnE listy
kandydat6w zakwalifi kowanYch
i kandydat6w niezakwalifi kowanych
niu rekruta n
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjqcia w postaci pisemnego
o6wiadczenla w PostgPowaniu
m
rekruta
publicznej
wiadomoSci
Podanie do
pzez komisjq rekrutacYjnq listY
kandydat6w przyjAtych i listy
kandydat6w niepzyjQtych
aniu
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Zalqcznik Nr 2
do Zanqdzenia Nr 412022
Burmistza Sura2a
z dnia 31 styenia 2022r.

Harmonogram czynnoSci w postqpowan iu rekrutacyjnym oraz postgpowa niu
uzupelniajqcym na rok szkolny 202212023 do szkol podstawowych, dla kt6rych
organem prowadzqcym jest Gmina Surai
Lp.

Rodzaj czynnoSci postgpowania

rekrutacyjnego
1

2

3.

4

5

Zlo2enie wniosku o przyjqcie do szkoly
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzajqcymi spelnienie pzez
kandydata warunk6w lub kfieri6w
uwzglgdnianych w postqpowaniu
rekrutacyinvm
Weryfi kacja pzez komisjg rekrutacyjnQ
wniosk6w o przyjqcie do szkoty
podstawowej I dokument6w
potwierdzajQcych spelnienie pzez
kandydata warunk6w lub kfieri6w
branych pod uwagq w postepowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie pzez
pzewodniczqcego komisji
rekrutacyjnej wezwafi do pzedlo2enia
dokument6w potwierdzajqrych
okolicznoSci zawarte w oSwiadczeniach
Podanie do publicznej wiadomoSci
paez komisjg rekrutacyjnE listy
kandydat6w zakwalifi kowanych
i kandydat6w niezakwalifi kowanych
aniu rekru
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjqcia w postaci pisemnego
o6wiadczenia w postQpowaniu
rekrutacyinvm
Podanie do publicznej wiadomo6ci
paez komisjg rekrutacyjnq listy
kandydat6w przyjetych i listy
ka ndydat6w niepzyjqtych
aniu rekruta

Termany
postQpowan
w
iu

rekrutacyinym

Terminy
postqpowaniu
w
uzupelniajqcym

od 01.03.2022r.
do 11.03.2022r.

od 28.03.2022r.
do 30.03.2022r.

od 14.03.2022r.
do 15.03.2022r.

do 31.03.2022r.

t8.03.2022r.

04.04.2022r.

od 18.03.2022r.
do 23.03.2022r.

od 05.04.2022r.
do 06.04.2022r.

25.03.2022r,

07.04.2022r.
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