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Zarządzenie Nr 15.2023

Wójta Gminy Lipnica Murowana
z dnia23 sĘcznia2023 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowa dzania postępowania rekrutacyjnego

i posiępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny

2023t2024 do publiczr,y.ń p"r.dszkoli oraz klas I publicznych szkół PodstawowYch dla

których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 r, o samorządzie gminnym

(tj. Dz.U. izozl r., poz. 40) oraz art. I54 ust. 1 pkt Iw związkl z art.29 ust, 2 pkt 2 ustawy

zónia14 grudnia zoie r,prawo oświatowe (tj.Dz.IJ z2OżI r. poz.I082 zpóźn, zm,) _ wójt

Gminy Lipnica Murowan a zarządza, co następuj e:

§ 1. Ustala się terminy przeprowa dzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023120Ż4 do

przedszkol i satnorząjowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica

Murowana, określony chw zńączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego, w tym iermin} składania dokumentów na rok szkolnY 2023120Ż4 do klas I

p,rńi"rrry.h szkół pld.tu*o*}ch dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica

Murowana, określony chw załącmiku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom przedszkoli samorządowych i

iubliczn}ch szkół pod.iu*o*ycń, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica

Murowana.

§ 4. zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie

intemetowej Urzędu G*l"y Lipnica Murowana oraz na tablicach ogłoszeń i stronach

internetowych przedszkoli samorządowych i publicznych szkół podstawowych, dla których

organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana,

§ 5, Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania,
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Zńączniknr t
do Zaruądzenia nr 15.2023

Wójta Gminy Lipnica Murowana
z dnia 23 stycznia 2023 t.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzuPełniającego,

w tym Óńi"v składania dokumentów na rok szkolny ż02312024 do publicznych przedszkoli,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana

Lp. Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacyinym

Termin w
postępowaniu
uzupełniaiącym

1 ZŁożęnie wniosku o przyjęcie do
przedszkol a wraz z dokumentami
potwierdzaj ącymi spełnianie przęz
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyinym

13 lutego żOż3 r.
od godz. 8.00 -

07 marca 2023 r.

do godz. 15,00

06 kwietnia 2023 r.
od godz. 8,00 -
14 kwietnia 2023 r.
do godz. 15.00

2 Wery fikacj a pr zęz komi sj ę
rekrutacyjną wniosków o prryjęcie
do publicznego przedszkola i
dokumęntów potwi erd zaj ący ch
spełnianie przez kandydata
waruŃów lub kryteriow branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnyffi, w tym dokonanie
przęz przewodni czącego komisj i
rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 150 ust.7 ustawy -
prawo oświatowe

od 08 marca2023 r,

do 14 marca2023 r.

od
do

17 kwietnia 2023t,
18 kwietnia 2023r.

J Podanie do publicznej wiadomości
przez komisj ę rekrutacyj ną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifi kowanych

15 marca 2023 r.
do godz. 14.00

19 kwietnia 2023 r.

do godz. 14.00

4 P otwierdze nie pr zez r o dzica
kandydata woli przyjęcia do
przedszkola w postaci pisemnego
oświadczenia

20 marca2Oż3 r.
od godz. 8.00 -

29 marcaż023 r.
do godz.15.00

20 kwietnia 20ż3 r.
od godz. 8.00 -

25 kwietnia 20ż3 r.
do godz. 15.00

5 Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną lisĘ
kandydatów pr zy j ęty ch i kandydatów
nieprzyjętych

3I marca2023 r.

do godz. 14.00
26 kwietnia 2023 r.

do godz. 14.00
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Terminy przepfowadzenia postępowania rekrutacyjnego

na rok s"[om} 2023lż024 aó nas pierwszych publicznych

organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana

Załączniknr2
do Zarządzenia nr 15,2023

Wójta Gminy Lipnica Murowana
zdnia23 sĘcznia2023 r,

i postępowania uzupełniającego
szkół podstawowych dla ktorych

Termin w
postępowaniu

Termin w
postępowaniu

Rodzaj czynności

od 12 czerwca2023 r
do 23 azerwcalOż3 r.

od 01 marca2023 r.

do 17 marca2023 r.
ZłoZenie wniosku o przyjęcie do

klasy I szkoły podstawowejwrazz
dokumentami potwierdzaj ącymi
spełnianie przęz kandydata
waruŃów lub kryteriow branych
pod uwagę w postępowaniu

odż6 częrwcażjL3 r.
do 28 azęrwca2023r.

od 20 marca żOż3 r.
do 22 marca żOż3 r.

Weryfikacj a przęz komisj ę
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do klasy I publicznej szkoły
podstawowej i dokumentów
potwierdzaj ących spełnianie przęz

kandydata warunków iub kryteriow
bran}ch pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnyffi, w tym dokonanie
pr zez przewodni czącego komi sj i
rekrutacyj nej czynności
wymienionych w art. 150 ust.7

- prawo oświatowe
ż9 czerwca2023 r.ż3 marca2023 r.

przęzkomisj ę rekrutacyj ną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifi kowanych

Podanie do publicznej wiadomości

od 30 czeIwcażjŻ3 r.
do 05 lipcaż023 r.

odż4marca2023 r,
do 14 kwietnia ż023r

P otwierdze nie przez r o dztca

kandydata woli przyjęcia do klasy I

szkoły podstawowej w postaci
pisemnego oświadczenia

06lipca ż023 r.17 kwietnia 2023 r.
Podarrie do publicznej wiadomości
przezkomisj ę rekrutacyj ną listy
kandydatów pr ryjęty ch i kandy datow

nieprzyjętych

woficfrfr&

*r, }ł"romala

U


