
ZARJ.ĄDZENIE NR 14.BoK.oR.2023
BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY

Z dnia l l styczllna 20ż3 r.

w sprawie określenia t€rminów przeprowadzenia postępowrnir rekrutacyjn€go i postępowanir
uzupełniającego na rok szkolny 202312024 do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rydułtowy

Na podslawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gninnym (Dz.U. z 20ż3 r. poz.4O)

oraż art. l54 ust. l pkt l i art. 29 ust, 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.

z 2Ożl r - poz, 108ż z póżn, zm.)

Burmi§trz Miasta Ryduft owy
zarząilza, co następuj e:

§|,
l.Ilekoć w niniejszym zarządzeniu mowa jest o przedszkolu nalęży plzez to rozumieć takłże oddział

przedszko[ny w szkole podstawowej.

2. Okcśla się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupehiającego na rok
szkolny żO2312024 do przedszkoli prow-adzonych przez Mia§to Rydułtowy zgodnie z tabelą stanowiącą
załączntk do niniejszego zarządzenia.

§2.
Wykonanie zarządzenia powiefta się naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu
Miasta Rydułtowy oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowarlzonych przez Miasto Rydułtowy.

§3.
Zarządzenie ogłasza się popruez publikację w Biuletynie Informacji Publicmej oraz wywieszenie na tablicach
ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy.

§4.
Zarządzenie wchodzi w Ęcie z fuiem wydania.

Burmi stTZ Miasta Rydułtowy

Marcin polomski
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Załącznik d,o z,avątlzcnia Nr l4.BOK.OR,2023
If unnistrza Miasta Rydułtowy
z dnią l1 stycznla 2023 r.

Tełminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowanża uzupelniajqcego
na rok szkolny 2023/2024 do przeilszkoli i odlziałów pr7śdszkolnych w szkołach poilstawowych
prowadxonych przez Miasto Ryduhowy

Rodzaj czynności Tcrmin
W postępowaniu
lekrutacyjn}Tn

Termin
W postępowaniu
uzupeŁriającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola vraz z
dokunentami potwierdzającyni spełnienie przez kandydata
warulrków łub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Od 1.02.2023 r.

do 10.02.2023 r.
Od 1.03,2023 r,

do 10.03,2023 r,

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnjrrsków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata wanurków iub kryteriów branych pod uwagę w
poStępoWaniU IekrutacYinym

Do 15.02.2023 r. Do 15.03-2023 r.

Podauie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwali fikowanych i kandydatów
nl ezakwaIif ikołvanych

17.02.2a23 r. 17,03,2023 r,

Potwjerdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia

Do 22.02.2023 r. Do 22.03.2023 r.

Podarrie do publicznej wiadomości przez korłisję rekrutacyjną
1isty kandydatów przyjętych i kandydatów njeprzyjętych

24.02.2O2j r, 24.03,Za23 r.
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