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w sprawie: okreŚlenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 202312024

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia.

Na podstawie art. 133 ust.2 oraz art. 154. ust. J_ pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2076r. Prawo

oŚwiatowe (t.j. Dz. U. z202I r. poz. 7082 z poźn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§r,

UstaIa się następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 202312024 do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzony ch przez Gminę Trzebinia:

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

]. Złozenie wniosku o przyjęcie do klasy

pierwszej pu bIicznej szkoły podstawowej

w r az z do ku me nta m i potwi erd zający mi

spełnianie przez kandydata wa ru n ków lu b

kryteriów branych pod uwagę w

postępowa ni u rekrutacyj nym

od 01.03,2023 r

do 10.03.2023 r

od 04.05.2023 r.

do 12.05.2023 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej

pu blicznej szkoły podstawowej

od 13.03.2023 r.

do 14.03.2023 r.

od 15.05,2023 r

do 16.05:2023 r

3 Podanie do publicznej wiadomoŚci przez

kom isję rekrutacyj ną tisty ka ndydatów

zakwalifikowanych i kandydatów

n ieza kwa lifikowa nych

24.03.2023r.

godz.12.00.

26.05.2023 r

godz.12.00.

4 Potwierdzenie przez rodzica l prawnego

opiekuna kandydata woli przyjęcia w

postaci pisemnego oŚwiadczenia

odż7.03.2023 r.

do 07.04.2023 r.

od 29.05.2023 r.

do 06.06.2023 r.

5 Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyj ną listy ka ndydatów
przyjętych i ka ndydatów nieprzyjętych

7I.04.2023r,

godz.12.00.

07.06.2023 r

godz. 12.00.



§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Trzebinia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
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