
Z,AF.ZĄDŁBNIB NR 1212022 R,
wólrł GMINy nznxuŃ

z dnia 14l*tego 2027r.

szkolach dla których organem
§mina Rzękuń

Na art,30 ust 1 *stawy z dnia 8 marca W9a * {Dz,U. z 2ażl r,
araz xź"

liczby punktór,v za każdę z tych kryteriów i
następuje:

potwierdzenia zarządza się, co

§ l. Ustata W re}:rutacyjnym otaz
na rok tio w publioznyoh

dIa organer-n

brzmionitr ustalonynr w

§ 2. Ustala
do

w Załączniku

lm.

§4.Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom publicznych przedszkoli ipublicznych szkół
podstawowych, w których funkcjonują oddziaĘ przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Rzekuń,

§i,Zarządzenie podlega podarriu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej
Grniny Rzekuń arazn&tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, atakże na tablicach ogłoszeń w gminnych placówkach
oświatowyclr.

§ 6. Zarządzęnie wchodzl w życie z dniem podpisania.

td: 9lD99A2D-D558-4l óA-A98D-79C l 665A5C09. Podpisany §irnna l

Wójt Gm:hy_Rąkuń

mgr Bartosz Podolak



ZŃącznik Nr 2 do zarządzeniaŃr 12/202? r.

Wójta Gminy Rzekuń

z dnia 14 lutego 20żżt.

picrwszych

z
w

od 4 do 8 llpca 2frż2 r,

da 11 lnvietnla}aź?r.

19 krvietnla ż§2ź r,

kornisję
i kandydatów

do pl?'&Z
listy przyjętychkandydalów l3 czerwca AWX,r,

Podpisany l

Rodzai czynności
Termin rv postęporvaniu

rekrutacyinym
Termin w postępowaniu

uzupelniaiącym
zlożęnie wniosku o do podstawowej wraz

dokumęntami pffśZ
lub kryteriów

postępowaniu rękrutacyinym

od 1 do 25 marca 2ażż r.

dn 18 Ęca ?022 n

2§ lipca Zażż ł.

Potwierdzenie przezradzica kandydata woli prrylęcia 
*

(w postaci pi§§rnnego oświadczenia)
do ó czerwca ża?2 r. do 29lipea 207lt,

nieprzy|ętych
5 sierpnia 202ż r.

Jdl



ZałącznikNr 1 do zarządzeniaNr l2l2022r.

Wójta Gnriny Rzekuń

zdnia 14lutego 2aż2r,

szkolny
crynnościW postępowaniu ara7

prołvadzonych przez

uzupelniającym na rok
publicznych szkolachw

Rodząi czynności
zł:ażęnie wniosku

oil 1 do 3l marca 2B22 r. od 1 do 1,0 czerrvca 2a2żr.

pod rrrvagęl§b

0

kandydata

8 kwiętnia 2a22 r. 17 czerlvca żilLż r.

do ż4 czerwea żO2ż.n

29 kwietnił 20ż2 r, 28 czerwcc 202żr,

J,, ! __.,,-.

Termin rv po§tępowaniu
relłrutacyinym

Tcrrnin w postępowaniu
uzupelniaiącym

do 6 kwietnia20l? r. do 14 czerrvca2a22 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez kornisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanyclr i
kandydatów niezakwali fi kowanvch
Potwięrdzeni9 przlz rodzica kandydata woli przyjęcia
(w postaci pisemneso oświadczenia)

do 22 krvictniaż022 r.

Podanie do publicznej wiadorności
rekrutacyj ną listy kandydatów
nieprzyiętyclr

l


