
zarządzeni e lt r §95.Q. ..h,.łPls
Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia . 
j_o.,..9.,!,.d,pJ3

w sprawie: okreŚlenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023l2O24
do publicznych przedszkolioraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzony ch przez G mi nę Trzebi nia.

Na podstawie art.131 ust. 1 i 2orazart. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia 14 grudnia 2016r, Prawo
oŚwiatowe (t.j. Dz. U. z2O2t r, poz. I0B2 z poŹn. zm.)

zar ządzam, co n astę p uje:

§r,
Usta[a się następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkoIny 202312024 do publicznych
przedszkoli orazoddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Trzebinia:

Lp Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupetniającym

1 Złozenie wniosku o przyjęcie do
p rzedszko [a or az oddziału p rzedszko lnego
w pu blicznej szkole podstawow ej wraz z
d oku menta m i potwi erd zający mi
spełnia n ie przez kandyd ata wa ru nków lu b
kryteriów branych pod uwagę w
postępowa n i u rekrutacyj nym

od 08.02.2023 r.

do 10.03.2023 r.

od 04.05.2023 r

do 12,05.2023 r

2 Weryfi kacja przez kom isję rekrutacyj ną
wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz
oddziału przedszkoInego w pu b[icznej
szkole 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
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwaIifikowanych i kandydatów
nieza kwa Iifikowa nych

24.03.2023r
godz.12.00.

26.05.2023r
godz.12.00.

4 Potwierdzen i e przez rodzica l prawnego
opiekuna kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oŚwiadczenia

od 27.03.2023 r.

do07.04.2023 r.

od 29.05.2023 r.

do 06.06.2023 r.

5 Podanie do publicznej wiadomo ści przez
kom isję rekrutacyj ną tisty ka ndydatów
przyjętych i ka ndydatów n ieprzyjętych

77.04,2023 r,

godz.12.00.
07.06.2023 r
godz. 12.00.



§z,

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli iszkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Trzebinia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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