
Zarządzenĺe Nľ 10/2023

Burmistľza Miasta Łuków
z dnia 10 sĘcznia 2023 r,

lť sprawie ustalenia harmonogľamu oraz szczegółowych teľminów dokonywania
czynnoścĺ w postępowaniu ľekľutacyjnym oralz w postępowaniu uzupełnĺającym
w przedszkolach, oddziałach pľzedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Łuków

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. 22023 r. poz.40), art. 154 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 20L6r. Prawo

oświatowe (Dz'U. z2021Í' poz' 1082 zpőżn. Zm.), $ 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji
i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania

uzupełniającego do publicznych pľzedszkoli, szkół, placówek i centľów z dnia 18 listopada

20Ż2 r. (Dz. U . z 2022 r. poz. 243 1) zarządzam, co następuj e :

s1.

Ustalam harmonogľam oraz szczegőłowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu

rekrutacyjnym w pľzedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonychprzez Miasto Łuków na rok szkolny 202312024:

Lp. Rodzaj czynności
Teľmin

w postępowaniu
rekrutacvĺnym

Teľmin
w postępowaniu
uzupďniaiłcym

1

ZłoŻenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzaj ącym i
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów bľanych pod uwagę
w postępowaniu rekĺutacyj nym

od 01.03.2023 r
do 15.03.2023 r

od03.04.2023 r
do 17.04.2023 r

2

Weryfi kacj a przez komi sj ę rekľutacyj ną
wniosków o pľzyjęcie do przedszkola lub
innej formy wychowania przedszkolnego
i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kanđy data warunków
|ub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekĺutacyjnym

od 16.03.2023 r
do 2l.03.2023 r

do 19.04.2023 r

3

Podanie do publicznej wiadomoŚci przez
komisję ľekutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

22.03.2023 r 21.04.2023 r

4.

Potwierdzeni e przęz rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczęnia

od23.03.2023 r
do 30.03.2023 ľ

odŻ4.04.2023 r
do27.04.2023 r

5

Podanię do publicmej wiadomości przez
komisję rekĺutacyjną listy kandydatów
przyjęty ch i kandydatów niepľzyj ętych

3l.03.2023 r 28.04.2023 r



$2.

Wykonanie zarządzenia powieľzam dyľektorom przedszkoli i szkół podstawowych, w których
funkcjonująoddziaĘ przedszkolne, đla których organem prowadzącym jest Miasto Łuków.

s3.

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

Łukĺírv


