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Zarządzenie nt 912023
Wójta Gminy Wisznia Mała

zdnia 18 stycznia 2023roku

Z^RZĄDZENIE NR 9/2023
woĺľł GMINY WISZNIA MAŁA

z dnia 18 stycznia 20Ż3 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowanĺu rekrutacyjnym oľaz
postępowaniu uzupełniającym przy wsparciu systemu elektronicznego do publicznych
przedszkoli i oddziałĺów pľzedszkolnych w szkołach podstawowych pľowadzonych przez
Gmĺnę Wisznia Mała na ľok szkolny 202312024.

Na podstawię art. 154 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 gľudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z202I r. poz. 7082 zę zm.) zarządzam) Qo następuje:

sl. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym przy wsparciu systemu elektronicznego do pľzedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonychprzez Gminę Wisznia Mała okľęśla
załącznik do zarządzenia.

$2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości ptzez ogłoszenie na stronie
intemetowej Gminy Wisznia Mała, stronach internetowych i tablicach informacyjnych
przedszkolií szkőł podstawowych prowađzonych ptzez Gminę Wisznia Mała.

$3. Wykonarlie zarządzeniapowierza się Dyľektorowi Samorząđowej Administracji Placówek
oświatowych Gminy Wisznia Mała i Dyľektorom placówek oświatowych prowađzotlych
przez Gminę Wisznia Mała.

$4. Zarząđzenie wchođzi w Życie z dniem podpisania.
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Załącznik
ďo Zarządzeĺia nr 9 l 2023

Wójta Gminy Wisznia Mała
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Harmonogramu czynnoŚci w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym przy wsparciu systemu elektľonicznego do publicznych pľzedszkoli i
oddziałĺów przedszkolnych w szkołach podstawowych pľowadzonych przez Gminę
Wisznia Mała na ľok szkolny 2023120Ż4
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Zarządzenie nľ 912023
Wójta Gminy Wisznia Mała

z dnia 18 stycznia 2023 roku

Lp. Czynności ľekrutacyjne
lTermin
ľ* postępowaniu
lľekrutacYinym

Termin
ĺv postępowaniu
uzupełniaiacYm

1

S kładani e đekl aracj i o ko ntynuowaniu wychowani a
przedszkolnego w przeđszkolu*.

Wyp ełnioną deklaracj ę składa r o dzic zainteresowany
Llczęszczaniem dziecka do tego Samego przedszkola*

Io
lao

l'"

27 lutego 2023 r
6marca2023 r.

godz.15:00

z
Ustalenie liczby wolnych miejsc w poszcze9ólnych
przedszkolach*. l, -u..u 2023 r.

J
Możliwośi elektronicznego wypełnienia wniosku o
przyjęcie ďo przedszkola* w systemie Nabór.

loa

la"

8 marca 2023 r.
22marca2023 r.

od24 kwietnia
Ż023 r.
do 1 maia 2023 r.

4

Składanie wniosków o przyjęcie đo przeďszkola x

w r az Z dokumentami potwierdzaj ącymi sp ełniani e
przezkandyđata warunków lub krýeľiów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wydrukowany wniosek składa rođzic w przedszkolu
*/szkole pierwszego wyboru.

8 maľca 2023 r.
22 marca2023 r
godz.15:00

oő24 kwietnia
Ż023 r.
do 28 kwietnia
Ż023 r.
do godz.15:00

5

Weryfi kacj a pt zez komi sj e rekrutacyj ne wnio sków o
przyjęcie do przeđszkolďoddzi ału przedszkolnego w
szkole podstawow ej oraz đokumentów
potwierdzaj ących spełnianie przęz kandydata
warunków lub krýeriów branych pod uwagę
w postępowaniu rękrutacyinr,'m.

od23 maÍca 2023 r.

do 3 kwietnia20Z3
r.

od4maja2023 r
do 5 maja 2023 r

6

Podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej
wiadomoŚci list kandydatów zakwaliÍikowanych i
kandydatów niezakwalifi kowanych.

lu o*r",nru 2023 r.

lao 
eoat.14:00

8 maja 2023 r.

do godz.14:00

7

lod 6 kwietnia2023
Potwierdzenie przez rodzlca kandydata woli przyjęciaf.
ďo ptzedszkola *, do którego zostało |do 13 kwietnia
zakwalifikowane' w postaci pisemnego oświadczenia.|Zl23 r.

lAo godt.15:00

cd 8 maja 2023 r.
rlo 11 maja 2023 r
ilo godz.15:00
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Zarządzenienr 9/2023
Wójta Gminy Wisznia Mała

z dnia l8 2023 ľoku

*dotyczy takŹe oddziałów pzedszkolnych w szkołach podstawowych

Jakub

P odanie do publicznej wiadomo ścí przez komi sj e
rekrutacyjne list kandydatőw ptzyjętych i
nieprzyiętych.

|ls t*i"tnĺ a2O23 r.|ĺzma1a2O23 r

ldo 
sodz.12:00 

ldo 
eodz.12:00

) [3#ľ*'"''" |"a '' maja2u23 r.Proceduľa odwoławcza.


