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BUllMIsTRZÁ GoGoLlNÄ

zĺJłłia l(l sÍyczuia 2023 r.

rľ spľarľie us{al€ltla Íeľnlinĺiry ezyĺlności tv ľekľĺÍacji na ľok szkolny 2023ĺ2024 ĺlo pľzeĺlszkoli, oĺlĺlzialólľ
pľzedszkolnych ry szkolaeh podsÍalľorľyclt oľaz szkót poĺlstarvorvych, dla któ'ľych oľganenl pľorvađzącyľl

jest Gnri:ra Gogolln

Na podstalvie aľt. l54tlsÍ. lpkt 1usĺĺlľy zdllia t4gľuĺlrlia 20lór. Pľarvo ośrviatorve (Dz. ÍJ. z202lł..
1loz.10821 znl.: Dz.U. z2ol8ľ. poz.2245, z202lľ' 1loz.762otaz z2oŻ2r. 1loz.655, poz.la?9, poz' llló.
poz' l 383, poz' 1700, poz' 1 730 i 1loz.2089) zarządzalll, co następt{c;

$ t. okeśla síę teľminy przepĺawadzania postęporvaĺia rcknlłacyjnego i 1lostęporvania uzupelĺiającęgo, 1v tym
tennílty składauia dokulnenĺórr', do pľzedszkoli' oddzialórv pľzedszkolnyctl rľszkołach poästarvói"yčłr ĺ'.Ĺĺl
pods{aĺvolr1ĺch, dla któryc|r oľga.tem pľorvaĺlzącynl jesl Gnilla Gogolin.

$ 2. Teĺlliny czynllości rv ľekrulacji na rok szkotny 2a8/2024 do pľzedszkoli i oddzialóĺv przedszkolnyctl
w szkolach podslarvorvych, dĺa kĺóľych oľgalreľl pľoĺvadzącytll jest Gnlina Gogolin okľeśla zaiącznłk lľ l do
n i n i ejszcgo zar ządzenia.

$ 3. Tenuiny czylutości rv ľeknllacji na rok szkolny 2an/2024 do szkól podstarvotvych, ĺtla kĺórych oľgatreln
plorvadzącynl jes{ Gnlina Gogolin określa zaląłzllik nľ 2 do rliniejszego zarządzenia.

$ 'ĺ. lVykonalúe z.arz-ą<lzenia potvierza się ĺlyrekĺoľonr przeĺlszkoli i szkól poĺ|starvorvych, kÍórych oľganerrt
pľotvarlzącytll jest Glllina Gogoliľ.

$ 5, Zatząĺlzcllie rvchoclzi zv życic z dlielrl podpisania.
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Zalącznik Nľ l r1o zaľządzenia Nľ olł.l'0050 'l.2a23

ĺJuľntislľza űogolílla

z <1úa 16 styczIlia 2n23 r '

'ľeľlllin.Y cz1'llnoścĺ tv ľelĺľntłcji na ľok szkolľy Ż023/2024 ĺlo pľzedszkoli i oĺlĺlzialĺirĺ pľzedszkolnvch
rr'szkolach podstarľorv.ych, ĺlln któľych oľgnnetn pľolľaĺlzącylll jest Glllilla Gogolin

W teľnlilrie 7 dlli 1lo1lľzedzającycll teľtrlill ľozpoczęcia postęporvania reklrlÍacyjnego loclzicę dzieci, któľe już
rvcześnicj llczęszczaly do pľzcdszkola skladają dcklaľację o kontynuorr'aniu lvychorvania pľzedszkolllego rv tynl
pľzeĺlszkolu rľ kolcjrlynl ľoktl szkĺllnylll' Tcľlnin skłaclaltia ĺlcklaľacji przypada tla l_7 lrlaľca 2a23 r.

Lp. Teľnlilly

Zlożełię rvniosku o pľzyjęcie <lo pľzedszkola lulr
odĺlzia lu pľzeĺlszko lllego ĺ' szkole poclstarvorr'ej u'ľaz
z dok tl llrentallli potrvieľclzającynt i spelnia nie przez
kalldyĺlala kľytcľiórv bľaltych 1lod rrĺvagę
\V l)0stcDĺr!Valliu ľckľtttacviltvnl.

Tęĺĺlrin rv postęporvaniu
ľeknrtacyjnyltl
8-22 naľcaŻ023 r'

Tennin rv postępotvalliu
ttz_upglliąi4cy.1l

5-9 czcľlvca 2023 ĺ.

Ż. Weryfikacja przez konlisję relurltacyjltą ryrrioskórv o

1lĺzyjęcie do 1lľzeĺ|szkola i dokunletlfórv

;lotrvieľdzających spelrlialli e przęz kalldydata
kľyteľiótr' bĺanych pod u\1'agę rĺ, ;rostęporr'anitt
lckľutacvillvnl.

do 28 nlarca 2a23 ľ do l 5 czeľrvca
2023 r.

l Podanię do ptllrliczrlej tviadonloścĺ pľzez kolltisję
lek ĺutacyjnq l isĺy ka llclyĺlatótv zakrvali fikorvallych i
niezakrval i Íikorvanvch'

4 krvieÍlria ŻoŻ3 r. 20 czeľlr'ca 2023 ľ

4 ľotryie l dzen i e p r zez. r oĺlzica rvo l i trczęsz-czan i a

ĺlziecka do przcdszkola'
5-l2 krvieĺnia 2023 ľ 2l-23 czeľĺvca Żo23 ľ

5 Poĺlallie clo publiczltej tviaclonlości pľzez kolnisję
ľekru{acyjllą listy kalrdydatórv pľzyjętych i
llienľzviętych'

l4 krvieĺlia 20Ż3 ĺ 26 czcllyca2{123 ĺ

6. |)o ĺ rvi c l'ĺlzell i c 1'll' zcz r o dzi corv rvo l i ĺlc zęszczania ĺJo
rvskazallc g<r pľzcz B uľnl i sĺ ľza Głlĺlol ínĺl pľzcĺĺszkĺrla

ĺlo 25 nlaja 2ł23 r nie ĺlotyczy
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