
Zarządzenie Nr OR. 00 5 0 .!§Y..2023

WOJTA GMINY TARNOW OPOLSKI

z dnia J0... ,ty"rnia2023 r.

w sPrawie ustalenia terminów prz€prowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i PostęPowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023t2024 do klas pierwsrych

PublicznYch szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Tarnów Opolski

Na Podstawie art. l54 ust. l pkt l) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(tj,Dz.U. z2021 r. poz, |082 ze zm) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na rok szkolnY 2023lż024 ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i PostęPowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych :

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyinym

Termin
w postępowaniu
uzunełniaiacvm

l Złożęnię wniosku o przyjęcie do
szkoły podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków
i kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu
re krutacyj n y m/ uzup ełni ai ącym

od 7 lutego

do 2 marca 20ż3 r.

od 18 maja

do 24 maja2023 r.

2. Weryfikacj a przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków i kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyj n y ml uzup eŁniaj ącym, w tym
dokonane przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7
ustawy Prawo oświatowe

od 3 marca

do 3 kwietnia2}Z3 r.

od 25 maja

do 15 częrwca2023 r.

aJ. Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
1Ęąrylydatów niezakwalifi kowanych

4 kwietnia 2023 r. 16 czetwca2023 r.

4. Potwierdze nie pr zez r o dzica
kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia.

od 5 kwietnia

do 12 kwietnia 2023 r,

od 19 czerwca

do 22 czerwca2023 r,
5. Podanie do publicznej wiadomości 13 kwietnia})Z3 r. 23 czerwca2023 r.



przęz komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych szkół podstawowych dla
których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski

§3.

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.


