
ZARZADZENIE NR ..../2023 
Burmistrza Miasta I Gminy Nowa Slupia 

z dnia 	 r. 

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do Was pierwszych w szkolach podstawowych 
oraz przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkotach podstawowych na rok szkolny 
2023/2024, dla których Gmina Nowa Slupia jest organem prowadzcym 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w zwiqzku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm. ) zarzdzam, co nastçpuje: 

§ 1. Terminy postçpowania rekrutacyjnego oraz postçpowania uzupelniajqcego, a tak2e 
terminy skiadania dokumentów do Was pierwszych w szkolach podstawowych na rok 
szkolny 2023/2024 okre1a sic w zahczniku nr 1 do niniejszego zarzdzenia. 

§ 2. Terminy postçpowania rekrutacyjnego oraz postçpowania uzupelniajqcego, a takze 
terminy skiadania dokumentów do przedszkoli tub oddziatów przedszkolnych w szkolach 
podstawowych na rok szkolny 2023/2024 okre1a sic w zalczniku nr 2 do niniejszego 
zarzqdzenia. 

§ 3. Wykonanie zarzqdzenia powierza sic Kierownikowi Zespolu Obsiugi Szkól Gminy Nowa 
Slupia oraz Dyrektorom placówek owiatowych prowadzonych przez Gminç Nowa Slupia. 

§ 4. Zarzdzenie wchodzi w zycie z dniem podjçcia. 



Zalcznik nr I do zarzdzenia nr 

Burrnistrza Miasta i Gminy Nowa*JUp*ia 

Terminy postpowania rekrutacyjnego oraz postpowania uzupeIniajcego, a takie terminy 

skadania dokumentów do kias pierwszych w szkotach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, 
Al, I,i.A,,.4, nronpni nrnwidievm ipct Gmina Nowa SIur,i. 

Od dnia Dodnia Dogodz. Harmonogram czynnoci 

23.01.2023 r. Podanie 	do 	publicznej 	wiadomoci 

harmonogramu czynnoci w postpowaniu 

rekrutacyjnym. 

Rekrutacja 	 _ 
23.01.2023 r. 24.02.2023r. 1500  Sktadanie 	w 	szkole 	podpisanych 	przez 

rodziców 	lub 	opiekunów 	prawnych 

wniosków o przyjcie do kiasy pierwszej 

w szkole podstawowej. 

Prace Komisji Rekrutacyjnej. 

27.02.2023 r. 28.02.2023 r. 

01.03.2023 r. 900 Opublikowanie w szkolach podstawowych 
list kandydatów zakwaliflkowanych 	i 	list 

kandydatów niezakwalifikowanych. 

UWAGA: 	Zakwalifikowanie 	nie 	jest 

równoznaczne z przyjciem do szkoty. 

02.03.2023 r. 06.03.2023 r. 1500  Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub 
opiekuna prawnego dziecka woli przyjcia 

do szkoty. 

07.03.2023 r. g00 Opublikowanie 	w 	szkotach 	list 	dzieci 

przyjtych_i_nieprzyjtych. 

Rekrutacja - nabór uzupefrivajcy  
10.08.2023 r. 17.08.2023 r. 1500  Sktadanie 	w 	szkole 	wnioskOw 

o przyjcie do szkoy wraz dokumentami 

i_owiadczeniami. 

21.08.2023 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej. 

22.08.2023 r. 900 Opublikowanie w szkotach list kandydatOw 

zakwalifikowanych 	i 	list 	kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

UWAGA: 	Zakwalifikowanie 	nie 	jest 

równoznaczne z przyjciem do szkoty. 

23.08.2023 r. 24.08.2023 r. 1500  Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub 
opiekuna prawnego dziecka woli przyjcia 

do szkoty. 

25.08.2023 r. 900 Opublikowanie w szkotach list dzieci 

przyjtych_i_nieprzyjtych. 



Zalqcznik nr 2 do zarzdzenia nr 
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Supia 

Terminy postpowaflia rekrutacyjnego oraz postpowania uzupetniajcego, a takie 

terminy sktadania dokumentów do przedszkoli lub oddzialów przedszkotnych w szkotach 

podstawowych na rok szkolny 2023/2024 dla których organem prowadzcym jest Gmina 

Nowa Stupia.  

25.01.2023 r. Podanie 	do 	publicznej 	wiadomoSCi 

harmonogramu czynnoCi w postpowaniu 

rekrutacyjnyrn. 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 
01.02.2023 r. 17.02.2023 r. 1500  Skladanie 	w 	przedszkolu 	deklaracji 

o 	kontynuowanlu 	wychowania 

przedszkolnego 	w 	roku 	szkolnym 

2023/202. 

Rekrutacja 

20.02.2023 r. 17.03.2023 r. 1500  Skladanie 	w 	przedszkolu 	podpisanych 

przez rodziców tub opiekuriów prawnych 

wniosków o przyjcie do przedszkola. 

20.03.2023 r. 22.03.2023 r.  Prace Komisji Kwalifikacyjnej. 

23.03.2023 r. 
900 Opublikowanie 	w 	przedszkolach 	list 

kandydatów 	zakwalifikowanych 	I 	list 

kandydatów niezakwatifikowanych. 

(JWAGA: 	Zakwalifikowanie 	We 	jest 

równoznaczne 	z 	przyjqciem 	do 

przedszkola. 

24.03.2023 r. 29.03.2023 r. 1500  Potwierdzenie pisemnie przez rodzico tub 

opiekuna 	prawnego 	dziecka 	woli 

przyjqcia 	do 	przedszkola 	(zawieranie 

umów). 

30.03.2023 r. 
900 Opublikowanie w przedszkolach list dzieci 

przyjtych I nieprzyjtych. 

Rekrutacja - nabór 117upe1niajcy ( na wolne miejsca) 

31.04.2023 r. 14.04.2023 r. 	 15°° 	Skiadanie 	w 	przedszkolu 	wniosków 

o 	przyjcie 	do 	przedszkola 	wraz 

z 	dokumentami 	i 	owiadczeniami 

spelnianie kryteriów. 

17.04.2023 r. 18.04.2023 r. Prace Komisji Kwalifikacyjnej. 

19.04.2023 r. 
900 Opublikowanie 	w 	przedszkolach 	list 

kandydatOw 	zakwalifikowanych 	i 	list 

kandydatOw niezakwalifikowanych. 

UWAGA: 	Zakwalifikowanie 	nie 	jest 

równoznaczne 	z 	przyjciem 	do 

przedszkola. 

20.04.2023 r. 24.2023 r. 1500  Potwierdzenie pisemnie przez rodzica tub 
opiekuna prawnego dziecka woli przyjcia 

do przedszkola ( zawieranie umów). 

4.2023 r. 
9 00 Opublikowanie w przedszkolach list dzieci 

przyjtych i nieprzyjtych. 


