
Zarządzenie Nr 11/2023

Buľmistrza Miasta Łukĺów
z dnia 10 sĘcznia 2023 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych teľminów dokonywania czynności
w postępowaniu rekrutaryjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach
podstawowych prowadzonych pÍzez Miasto Łukĺów

Na podstawie aľt. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 maľca 1990 r. o samoľZądzie gminnym
(Dz. U. z2023 Í'poz.40),art.l54 ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 202I r. poZ.I082 z pőźn. zm.), $ 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
w spľawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 18 listopada 2022 r' (Dz. U. z 2022 r.

poz. 243 I), zarządzam co następuj e;

$1.

Ustalam harmonogľam oraz szczegőłowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu

rekľutacyjnym oraz uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto
Łuków na ľok szkolny 202312024:

Lp. Rođzaj czynności
Teľmin w postępowaniu

rekrutacvinvm
Termin w postępowaniu

uzupełniaiacvm

Podanie do pub|icznej wiadomoŚci przez
dyrektora szkoľy podstawowej
ogólnodostępnej z oddziałem sportowym
informacji o spoľcie' w którym odbywa
się szkolenie w danym oddziale.

do28.02.2023 r do28.02.20Ż3 r

2
ZłoŻenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwieľdzaj ącymi spełnian ie przez
kandydata waľunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
ľekĺutacyjnym.

od 14.03.2023 r
do 06.04.2023 r

od 15.05.2023 r
do 22.05 '2023 ľ

od 14.03.2023 r.

do31.03.2023 r.
( szkoły pr zepr ow adzając e

próbę spľawności)

od 15.05.2023 r
do 19.05.2023 r

-)

P rzepr ow adzenie prób spľawnośc i
ťlzy cznej dla kandydatów ubiegaj ących
się o przyjęcie do oddziału Sportowego.
Uwaga:
Do próby sprawnoŚci ťlzycznej
przystępują tylko ci kandydaci, ktorzy
posiadają bardzo dobry stan zdrowia
potwieľdzony orzeczeniem wydanym
pľ zez lekar za podstawowej opieki
zdrowotnei.

od03.04.2023 r
do 12.04.2023 r

Ż2.05.2023 r

4.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekľutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób
sprawności ťlzycznej.

14.04.2023 r 26.05.2023 r



5
Weryfikacja pľzez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoĘ
podstawowej i dokumentów
potwierdzaj ących spełnian ie przez
kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

đo20.04.2023 r do 02.06.2023 r

6.
Podanię đo publicmej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwaliÍikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

21.04.2023 r 07.06.2023 r

,7 Potwierdzenie prZęZ rodzica kanđydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczęnia.

do 08.05.2023 r do 14.06.2023 r.

8
Podanie do publicmej wiadomości pľzez
komisję rekľutacyjną lisĘ kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

lŻ'05.2023 r 16.06.2023 r

Wykonanie zarządzęnia powierzam się dyrektoľom szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Łuków.

s2.

s3.

Zarządzenie wchodzi w Ącie z dniem podpisania.

Burmistľz


