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BURMTSTRZA GOGOLINA

zĺJłzia l{l stycznia 2023 r.

rľ spľarľie xsĺaleltlä ŕeľnlinórv czynności ľ ľekľuÍacjĺ ltn ľok szkoluy 2023łŻ024 ĺto pľzeĺlszkolio oĺlĺtzialórľ
pľzeĺlszkolnych ry szkolach podsÍarvorľych oľaz szkól poĺlstalvolvych' dta któľych oľgan€'lr pľolvadzącynl

iest Gnlila Gogolĺn

Na podstarvię aľt' l54 ust. l pkt l usĺarĺ,y zdlia t4gľuĺtrlia Ż016r. Prarvo ośrviatoĺve (Dz. lJ. zŻ02l r.
1loz.1082; ztll': Dz.U. zŻ0l8r' poz.22Ą5, zŻ0Żlľ' 1loz.162oĺał zŻO22r' poz.655, poz.1079, poz'1116,
poz. l 383, poz. l70a, poz. l?3a ) poz. 2o89) zaruądzalľł, co następujc:

$ l. okeśla się leľnliny przepĺovadzania postęporvanía lekĺutacyjnego i postęporvania uzupellliającego, rv tylrr
teľr:rilry skladallia dokuntelrtórr', do pľzedszkoli, oddzialólv pľzedszkolnych rĺszkołach połsnĺvorvyál iszĹĺł
pods{a1vo$ych, dla któľych oľganeln pľorvaĺlącyln jesl Gmina Gogolin.

$ 2. Teľnlilly czynllości rv rekru{acji na rok szkolny 2023/2a24 do pľzedszkoli i oddzíalóĺv pľzedszkolnyctt
u'szkolach podslarvorvych, dla k1óľych oľgalrenr pľorvadzącylll jest Gĺiina Gogolin okľeśla zaiącznik 

'r, 
ŕdo

n i n iejszcgo zalządzenia.

$ 3' Teľnliny czynności rv ľekrulacji na rok szkotny 2an/2o24 do szkól podslarvolvych, ĺlla kĺórych oľgalreľr
pl orr'adzącynl jest Gnlina Gogolin okľeśla zalącztzik tlľ 2 do niniejszego zarządzelia,

$'ĺ. lVykonalúe z.arzą<lzenia potvicrza się dyĺektoľonl pľzľĺlszkoli iszkól podstarvorvych, których organertr
pľorvadzącynr jesl Gnrina Gogolin'

$ 5. Zarządzcnie rychodzi ĺł życie z dnienl podpisania.
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Zalącaúk Nľ 2 dĺl zał'ządzenia Nľ olt.1.0050 .1.2a23

Buľnlistĺza Gogolina

z dnia 16 stycznia Ż023 ĺ.

Teľnliny cz.ynności tľ ľclĺľutacji nn ľok szkolny 2023t2024 ĺlo szkól poĺlstarľorľych,
dln lĺtóľych oľgánctn pľorľndzącylll jest Gnlilla Gogolill
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Lp. Roĺlzaj czynności Terlrlín rv
postęl'o1vallirl
rekĺutacvinylľl

Teľľlin rv
posaęporvalliu
uzupclniaiacvur

Zlgżęlłię rvniosku o pľz-yjęcie ĺlo szkoly poĺlsłarr'orvej rvľaz
z dokrtnlenĺallli poĺviel dzającynti spelll ia nie pľ zez
kandydata kľyteľiórv branych pod urvagę tv posĺępotvaniu
ľekrulacyinynr,

ó-20 nlarca 2023 r 4-9 maja2o23 ľ

2. Weľy fi kacja pľzez kolnisję rekľutacyj ną lvn ioskórv
o przyjęcie do szkoly podstarr'orvej 1 dokuutentótv
potlvieftlzających spelniarti e pt zez kandydata kryteľiólv
bľaltych poĺl ulvagę !y postępolvaltiu ľekrĺĺacyjnynl'

doŻ7 narcĺl2023 r. ĺĺo ló lnĺtja 2023 ĺ

l Podanie ĺlo pulrliczllej rr'iaĺłolllości pľzez kornisję
rckľrrtacyjllą lisĺy kandydatórv zakrvaliíikorvaĺych i
niczakrval i Íikorr'anych'

4 krvicÍnia 2023 r 19 rlnja Ż0Ż3 ľ

4. Poĺlaĺie ĺlo publieznej tyiaĺlonlośei pľzez kolllisję
leklrltacyiną l isty kandydatórv ĺrrzyiętvch

7 krvictnia 2A23 r 23 rnaja 2{123 r
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