
ZarządzenieNr 812022

Burmistľza Mĺasta Łukĺíw
z dnĺa 14 stycznia 2022 r.

w spľawĺe ustalenia harmonogramu oÍaz szczegółowych teľmĺnĺĎw dokon1łvania

czynności w postępowanĺu rekrutacyjnym oÍaz w postępowanĺu uzupełniającym
w pľzedszkolach, oddziałach pľzedszkolnych w szkołach podstawowych pľowadzonych
pYzez Mĺasto ŁukĺĎw

Na podstawie aľt. 30 ust. 1 ustawy z đnia 8 maľca 1990 r. o samoľZądzie gminnym

(Dz. U. z 2O2l r. poz. 1372 ze zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Pľawo oświatowe (Dz. U, z 202Ir. poz' 1082 ze Zm.), $ 10 Rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z đnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie pľZepľowadzania postępowania

ľekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego đo publicznych przedszkoli, szkőł,

placówek i centrów (Dz.U. z20I9 r.poz.1137) zaruądzam' co następuje:

$1.

Ustalam harmonogram otaz szczegőłowe teľminy dokonywania czynności w postępowaniu

rekrutacyjnym w przedszkolach' odđziałach pľzedszkolnych w szkołach podstawowych

pľowadzonychprzez Miasto Łuków na rok szkolny 202212023:

Lp. Rodzaj czynności
Teľmin

w postępowanĺu
ľekľutacyinym

Teľmin
w postępowaniu
uzuoelnĺaiacvm

I Złożenie wniosku o przyjęcie do
pľzedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej wraz z
dokumęntami potwieľdzaj ącymi
spełnianie przez kaĺdydata warunków
lub kryteľiów branych pod uwagę
w postępowaniu rękrutacyinym

od 01.03.2022 r,

do 15.03.2022 r.

od 0l .04.2022 r
do 15.04.2022 r

2.

)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcíe do przedszkola lub
innej formy wychowania przedszkolnego
i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kaĺdyđata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu ľekrutacyjnym

od 16.03,2022 r
d,o 21.03.2022 r

do 19.04.2022 r

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwaliÍikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

25.03.2022 r Żl.04.2022 r

4. Potwierdzeni e ptzęz rođzíca kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

oď28.03.2022 r
do 01.04.2022 r

od25.04.2022 r.

do 29.04.2022 r.

5 Podanię do publicznej wiadomości przez
komisję rekľutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

04.04.2022 r 04.05.2022 r.



s2.

Wykonanie zaľządzenia powíerza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych,
w których funkcjonuj ą oddziały pľzedszkolne, dla których oľganem pľowadzącym jest Miasto
Łuków.

$3.

Zarządzerue wchodzi w Życie z dniem podpisania.

i',Rltr,r/NY

!ihoĺĺ;slłi Mĺasta


