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BURN/ISTRZ I\AIASTA I GMINY GORA KALWARIA
ul 3 lr4Ea 10, 05-530 Gora Kalwaria

www bip gorakalwaria pl

ZARZADZENIE NR ORG ooso 11.2022

BURIVISTRZA IVIASTA I GN/INY GORA KALWARIA

z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynno(ciw postgpowaniu rekrutacyjnym na rok

szkolny 2022/2023 do klas pierwszych w publicznych szkolach podstawowych.

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt2 oraz art.154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia

2016 r. Prawo o(wiatowe (Dz. U z 2021 r., poz.1082 z poin. zm.), zarzqdzam, co

nastqpuje:

5 1. Ustalam harmonogram czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny

2022/2023 do klas pierwszych publicznych szko{ podstawowych, dla ktorych organem

prowadzqcym jest Gmina G6ra Kalwaria. Harmonogram stanowi zalqcznik do zarzqdzenia.

5 2. Wykon anie zarzqdzenia powierza sig dyrektorom publicznych szk6t podstawowych,

dla kt6rych organem prowadzEcym jest Gmina G6ra Kalwaria.

5 3. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik Nr 1

do ZarzEdzenia Nr ORG 0050.11 2022

Burmislrza N/iasta i Gminy G ory Kalwarii

z dnia '17 01 2022 r

Harmonogram czynno(ci w postgpowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023
do klas pierwszych publicznych szk6t podstawowych prowadzonych przez Gming G6ra

Kalwaria

Rodza_1 czynno(ci Termin w postgpowaniu rekrutacyJnym

Zlozenie wniosku o przygcie do

publiczneJ szkoly podstawoweJ wraz z

doku menta mi potwi erdzalQcymi

spelnienie przez kandydata warunkow lub

kryteriow branych pod uwagg w

postgpowa ni u rekrutacyj nym

od 06 06 2022 r. do 10 062022 r

do godz 14.00

We ryfrkac_1a przez komisJg rekrut acynE

wnioskow o przygcie do publiczneJ szkoly

podstawoweJ i dokumentow

potwi erdzalqcych spelnienie przez

kandydata warunkow lub kryteriow

branych pod uwage w postgpowaniu

rekrut acynym, w tym dokonanie przez

przewod n iczqcego komi s.,1 i re krut acyneJ

czynno(ci, o ktorych mowa w art. 150 ust.

7 ustawy - Prawo o(wiatowe

od 13 06.2022 r od godz 1400

do 24 06 2022 r do godz. 14.00

Podanie do publiczne1 wradomo(ci przez

komisJg rekrutacyJnQ listy kandydatow

zakw alifi kowanych i kandydatow

niezakwalifikowanych

27 062022 r o godz 15 00

Potwierdzenie przez rod zica kandydata

woli przyecia w postaci pisemnego

o(wi adczenia

od 28 06 2022 r do 30.06 2022 r

do g odz. 10 00

Podanie do publiczne_1 wiadomo(ci przez

kornisJe rekrutacyy nq listy kandydatow

przygtych i kandydatow nie przyjgtych

01 07 2022 r godz 14 00
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Zlozenie wniosku o przyjgcle do

publiczneJ szko*y podstawoweJ wraz z

doku me nta mi potwie rd zalqcymi

spe{nienie przez kandydata warunkow lub

krferiow branych pod uwagg w

postq powa ni u uzupetn i a.1 qcym

od 16 08 2022 r. do 24.08.2022 r

We ryftkacja przez komis;Q rekrutacyj nq

wnioskow o przygcie do publiczne; szkoly

podstawowe1 i dokumentow

potwrerd zqqcych spetnienie przez

kandydata warunkow lub kryteriow

branych pod uwage w postgpowaniu

rekrutacy_,;nym, w tym dokonanie przez

przewod n tczEceqo kom i s_1 i re krut acyneJ

czynno(ci, o ktorych mowa w art. 150 ust.

7 ustawy - Prawo o(wiatowe

od 25 08 2022 r do 26 08 2022 r

Podanie do publiczneJ wladomo(ci przez

komi sJe rekrutacy_1 nq I isty kandydatow

zakwalifi kowanych i kandydatow

niezakwa lifikowa nych

29 08 2022 r o godz 9 00

Potwierdzenie przez rod zica kandydata

wolr przygcia w postaci pisemnego

o(wi adczenia

od 29.08 2022 r od godz 9 00

do 31 082022 r do godz 1400

Podanie do publiczne_; wiadomo(ci przez

komisje rekrutacyjnq listy kandydatow

przygtych i kandydatow nie przyjqtych

31 08 2022 r. o godz 15 00


