
Z AR'Z ĄDZENIE NR oR.0050'9.202 1

I}UTIMISTRZA GOGOLINA

z clnia l4 stycznia ŻaLl r'

rv spľarvie tlstalenin teľminóry pľzepľorvadzanin 1lostę1lorvnnia ľelĺľutacyjnego i postęporvaniĺ
uzupellliającego ĺlo pľzcĺlszlłoli i odĺlziĺlĺĎrv pľzetlszlłolllych rv szlĺolłch pođstarvorrych oľłz szlról

poĺlstarvorrych na ľolĺ szl<olny 20Ż1ł2022

Na podstarvie ań' l54 ust l pkt l ustarrry z clnia l4 gľudllia 20l6 ľ. Pľarvo ośrviatorve (Dz' U. z202a ľ. poz' 9I0
i l 378) zal'ządzanl, co następtÜe:

$ l. Ustala sĺę teľlnirry pľzepľolvaĺlzania postępotvania ľek'tttacyjnego i postęporvaIlia uzupelniającego oľaz
terutilty skladania ĺloktltttentórv do pľzedszkoli i oddzialórv pzeĺlszkolnyclr rv szkolach podstalvorvych okleślolle
rv Zalączniku nľ l do niniejszego Zaľządzenia.

$ 2. Ustala się teľnriny pľzepľorvadzania ;:ostępoĺ'ania lekľttlacyjnego i postęporľałlia uzupellliającego oľaz
teľminy skladania clokttlnentórv do klas pieľrvszych płllrlicznych szkól podstarr'orvych okľeślolle rv Zalącznikil nľ 2
ĺlo n i lr iej sze g o Zavądzenia'

$ 3. Wykonatlie zaľządzenia 1loll,ieľza się Naczelnikorvi Wydziału ośrviaty i Rekľeacji olaz cĺyľektoľonr
pľzedszkoli i szkól podstarvorvych tv Gminie Gogolin.

$ 4, Zarządzellie tvclroĺlzi rr' życie z clnienl podpisania.

Bttľln lina

Joach
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Zał ącnlik Nľ l do zal' ządzenia Nľ o R.0050 .9 .2a2 l

Bttľmistľza Gogolina

z dnia l4 stycznia 2A2l r.

Lp, Teľniitry Teľlniĺr rv
postępoivalliu
ľekl'tltacyitlYnl

Teľĺllin lr'
postęporvaniu

uztlpellliaiącynl
I Skladanie deklaľacji pľzez ľodzicÓĺv dziecka już

vezę szczaj ące go clo p rzecl szko l a, ocl clz i a l u
pľzeĺ1szkolllego - o rvoli konfynttotl,attia ptzez
cĺzięcko edtlkacji przedszkohlej rv ľoktl szkolnynr
20Żl/2a2Ż'

ŻŻ-28ltlty 202I ľ. nie dotyczy

2 ZlaŻęnie lvniosktl o pľzyjęcie clo pľzedszkola lub
oclĺlz ia łtl pľzeclsz ko l llęgo wľa Z z clo ku nrentatn i
potrvie ľclzającyrn i spe l n i an i e pľzez kaltllyĺ|ata
lvaľtlnkóiv lub klyteľiórv bľattyclr pod tlwagę
tY l]ostęĺ]owaltitl ľękľtltacyillvm.

l-lSrnarca 2021 t |_7 czeľrvca 2a2I t

3 WeľyĺŤ kacja pľzez konr isję ľekľłltacyj ĺlą
rvnioskórv o pľz5'jęcie do pľzedszkola ltrb oddzialu
;rľzedszkolrrego i cloktrlllelrtórv potrvieľclzających
spellrianie 1rľzez kanclydata rvaľtĺnkórv lub
kľyteľiirv bľaltyclr pocl trrvagę lv postęporvalritt
ľe kľtltac1,j rly lł1. \Y $'ĺn clokoIla nie przez
ptzelr'odlt iczącego konl isj i ľekľtltacyj nej
czynltości, o któľych mowa rv aľt' l50 tlst' 7
tlstalvy Pľarvo ośrviatoĺ,e.

clo 29 marcaŻÜZl r clo 2 t czeľrvca Ż0Żl ľ

4. Poĺĺattie ĺlo publicznej rviadorllości plzez kolrrisję
ľekľtltac1'jną listy karldyclatórv zakrvaĺifi korvalrych
i karlclydatórr' lt ięzakrva l iÍikorvanyclr.

30 nlarca Ż02l r 22 częł'lvca 202l r

5 Po ttvie ľclzeĺl ie p ľzez ľoclz icórv ĺ,o l i tlczęsz łzalłia
clziecka do pľzedszkola

30 ltlaľca _ 9
kĺ,ietnia 202l ľ

22-29 częľlvcŕt 202l r

6 Podanie clo ptlbliczlle.i rviaĺlonrości pľzez kolnisję
ľe kľutacyj rlą l i sty ka nclyclató rv prz1, i ę tyc h
i kalrclyĺlatórv n iepľzyiętyclr.

[2 kĺr'ietnia Ż02l ľ 30 częľrvca 2o2I r.

7 Potlv ieľclzell ie pľzez ľoclz icó tv rvo l i ttczęszczłltr ia
do lvskazatlęgo plzez Bttľttlisttza Cogolilra
pľzedszkola'

clo 28 rnaja ŻÜ2I ľ nie clotyczy
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