
���������	� NR 1122/B/2022 

BURMISTRZA ��	����	�� 

z dnia 5 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu %&'  #(%� w �#��)�#�� �� rekrutacyjnym oraz �#��)�#�� �� 

�&���, ��+-%'" na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i #//&��,1� przedszkolnych 

w publicznych �&*#,�%! podstawowych oraz klas pierwszych publicznych �&*1, podstawowych 

prowadzonych przez 2"� ) ����0#/&�  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 	���������� gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 z �#$�� zm.) i art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w �����'� z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 14.12.2016 r. - 
Prawo �+���
��� (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z �#$�� zm.) 

&��&-/&� ��)3 co  ���)��+�4 

§ 1. Ustala 	�. harmonogram ������+�� w ��	
.������� rekrutacyjnym i ��	
.������� �����0�������� do 
przedszkoli i ������0#� przedszkolnych w 	�'�0��/ podstawowych prowadzonych przez 1���. 2���3����� na 
rok szkolny 2022/2023 	
�������� ��0�����' nr 1 do niniejszego ������������ 

§ 2. Ustala 	�. harmonogram ������+�� w ��	
.������� rekrutacyjnym i ��	
.������� �����0�������� do 
klas pierwszych 	�'#0 podstawowych prowadzonych przez 1���. 2���3����� na rok szkolny 2022/2023 
	
�������� ��0�����' nr 2 do niniejszego ������������ 

§ 3. 5�3�������� 	�. dyrektorów publicznych 	�'#0 podstawowych, dla których Gmina 2���3����� jest 
organem �����������, do przeprowadzenia ��	
.������� rekrutacyjnego i ��	
.������� �����0��������� do 
przedszkoli, ������0#� przedszkolnych w 	�'�0��/ podstawowych oraz klas pierwszych publicznych 	�'#0 
podstawowych, zgodnie z terminami �'��+-����� odpowiednio w ��0�����'��/ nr 1 oraz nr 2 do niniejszego 
������������ 

§ 4. Wykonanie ����������� powierza 	�. Kierownikowi 6�����0� 8+���
�, Kultury i Sportu !��.�� 
Miejskiego w 2���3�������� 

§ 5. 5���������� podlega ��0�	����� w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej !��.�� 
Miejskiego w 2���3������� oraz na stronach internetowych i tablicach ��0�	��> w przedszkolach i 	�'�0��/ 
podstawowych prowadzonych przez 1���. 2���3������ 
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§ 6. 5���������� wchodzi w ?���� z dniem podpisania. 

 

   

z up. Burmistrza 2���3������ 
5�	
.��� Burmistrza 

2���3������ 
 
 

Anna :�0�( 
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