
żARzĄDzENtE Nr Ro,0050.8.2022
wójil Gńiny Nicdźłiad!

z dnia 11lutego 2022 r.

ł §pr!łie określenii hirnonogrlmu .łnności ł, postęposmiu
r.krutlcyjnyn i postępow,niu uzupclniljąr!ń w roku szkolDrm 202212023

do publignych oddzialów nźrdszkolDy.h przy śźkohct Dodstasos} cb,
dla których Gnin! Njedźłi,dajest orslnon prorvadzą.yn

Na pódstawie an. ]0 nsl, l uśary z dni! 8 marca 1990 r o sanorządzie Enrinn}h

|DL. v. z2o21 l, póz. ll72 zŃźn,a,) oBz afr. L5,1 ust, l pkl l q 
^,iązku 

z aft. 29 Nt, 2
pki 2 usbw}, z dnia 14 erud|ia 2oló r, Prawo oświalos€ ( Dz, U, z 202l r, poz, 1082).

§ l. określa sie bmonogrm cżynnośgi w Póśępowdiu Ekrulacyjnym i poslęPovmiu

unpelniajapyn w roku szkotn)n 2o22l2o2] do publicaych óddzia]ó*, przeds olnych puy
s,kólaćh podsLawo$ych. dla kórych cńina Nied^,iada jesi órgancm pro{adzącyn.

ś oRiący załącznik fu l do niniejsżego ż€źądzeiia,

§ 2. ZobowiązuF się dyreklolów publicżnych śzkół podslawowych, dla Ltórych Gńina
Nicdźłiadajcst orsanem prowadząc}ń, do pźeprcWadżenia pośęPorłmia ieknBcrnego dlB

publidaych od&ialóW plrdszkoln!ćh pźy szkolach podslawoN}ch zgodnic z leminańi
określon ni W zalącaiku nr l do ninGjszegó Ztrządrenia,

§ 3, Zd7idzenie §chodzi v łcie Z dnien podpismi!.



Woj,i cnnr Nt&łi,dJ

HarnonOgr.nu czynności rv postęporvaniu rekrula§jnr.fu j pos(ępo§.niU

uZU Peln iaj ący ń w roku szkol ńtn 202 2 /2 023 do ptrb licznych o ddzi i lós Dź.d§7ko lnyci
pr,ł szkollch podstarvo*ych. dla któ.ych Gninn Nicdńrjida j€st oĘućm

Droł,adzłcym.

Rotl/Jj.4nno(, n t,o{lno$rnitr

Zlożćni.dekllncji prlz rcdzi.ó§/op]ekunów
pńM!t]l dzi.ci, którc obc.nic u.zęsz.aj4 do

o ddzialó§ pred§żko lnJ,ch o kon§ n rc*ii iu

\}tho§li ja predszkoli!3o w qn oddzilk
przedszkolnym ł olu szkoln}ń ]022/202]

PD§iępo\ln,. rrkrul.t) jn€ i uzup(lii.hce

Podani9 infonnacji o pźepm*adżenn,
do 2l maa2022r, 2] majr2o22i

zlożcnie *ńioskU o przrjęcie do publicznego

oddzidu pźedsżkolnego prł szkólo
pódśa§owj ł62 z dokumenhńi
poNieldżajł.ymi sPełnienie pź.2kmdydrta
wa.unkóylubkrieióy bńDych pdd va§w
Don9Dowatriu reknl.cy]nylr
Weł-fi kacja pźeż konrisję lgkBeyjną
wniolkóv o plry.jęció do pub]icznego oddz].]u
prżdszkolnego prży szkol. podśa\ro§.j !

dok ńcnlórv pónvicrdzrją.y.h spełnionic p.żez

kandydala }vfunków i,b Lyeiów bmnych pod

uRa_[ę * posęposmiu rckula.yrnJ-m. s §n
dokon.nic PżeżprTwodniczącego komnj]

rckrull.y.rFj czrnności. o klól]ch ,nosa w ań,

l 50 uś, 7 u$a§ry Pnwo ośYialo\łe
Podanie do Publicżiej lviadomóści pźlz
kon§ię EtJuiał, ą !Gt} kandydatów

ZakRa] inkorvan_vch i kandyd,tó*
niezak§alifi koMn}ch rv połępo§miu

Pol* ieldzcn ic pr7.7 rcdzica katrdydala so ]]

Pu_vjelń § pona.i pjscnicgo oŚr]adcz.nia

Podmie do publicż|ej Ni.do'nołi pzez
konriśję rck tac}rnx ]isl,Y kandydaló{
pz)l§qch i kndyd,tów |]epź}a9tyclr ś
Po {9 posżn n, rck rut&c}j rym

'lh.,tr.],'pd' "o,, l:n,'",\,,,1,m,,d\DnU\J -'j,]j
miejscimi po rcknłłcji podśrśoMj


