
ZARZĄDZENIE NR 24/VIII/2022
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
i pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2923 w gminie Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca ł990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2021 r., poz.1372) oraz art.154 ust.1 pkt.1 W ZW. Z art.29 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. 2021 r. poz.1082) zarządzam, co następuje:

1. Ustałam terminarz rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas
szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest gmina
Konstancin-Jeziorna:

Rodzaj czynności Termin Termin postępowania
Lp. uzupełniąjącego

1. Składanie wniosków wraz z 1-31 marca br. 22-26 sierpnia br.
załącznikami

2. Podanie do publicznej wiadomości I I kwietnia br. o godz. 29 sierpnia br. o godz.
listy kandydatów zakwalifikowanych 12.00 I 2.00
i kandydatów niezakwalifikowanych

3. Potwierdzenie przez rodzica 12-19 kwietnia br. 30 sierpnia br.
kandydata na piśmie woli przyjęcia

4. Podanie do publicznej wiadomości 20 kwietnia br. 3 I sierpnia br. godz.
listy kandydatów przyjętych i godz.ł2.00 12.00
kandydatów nieprzyjętych

5. Składanie wniosków o sporządzenie do 7 dni od dnia podania do 7 dni od dnia podania
uzasadnienia odmowy przyjęcia do publicznej do publicznej wiadomości

wiadomości listy listy kandydatów
kandydatów przyjętych i przyjętych i kandydatów
kandydatów nieprzyjętych
nieprzyjętych

6. Przygotowanie i wydanie do 5 dni od dnia do 5 dni od dnia złożenia
uzasadnienia odmowy przyjęcia złożenia wniosku o wniosku o sporządzenie

sporządzenie uzasadnienia odmowy
uzasadnienia odmowy przyjęcia
przyjęcia

7. Złożenie do dyrektora odwołania od do 7 dni od dnia do 7 dni od dnia
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej otrzymania pisemnego otrzymania pisemnego
wyrażonego w pisemnym uzasadnienia odmowy uzasadnienia odmowy
uzasadnieniu odmowy przyjęcia przyjęcia przyjęcia

8. Rozpatrzenie przez dyrektora do 7 dni od dnia do 7 dni od dnia złożenia
odwołania od rozstrzygnięcia komisji złożenia do dyrektora do dyrektora odwołania
rekrutacyjnej wyrażonego w odwołania od od rozstrzygnięcia
pisemnym uzasadnieniu odmowy rozstrzygnięcia komisji komisji rekrutacyjnej
przyjęcia rekrutacyjnej

2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół i przedszkoli, dla których gmina
Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym.
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3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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