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ZARZ4DZENTE NR I /2022
Dyrektora BajkowegoPrzedszkolaMiejskiegow Chojnie
z dnia 31 stvcznia2022r.

" "Frs;ilifjfrg:**

w sprawiez informacji o terminach rekrutacji
Na podstawie: art. 68 ust. I pkt I ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.
1082), Zarzqdzenia Nr 212022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2022 r w sprawie ustalenia
harmonogramu czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu uzupelniajqcym na rok szkolny
202212023do Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla kt6rego organem prowadzqcyn jest Gmina
Chojna zarz4dzam co nastgpuje:
$ l.Rodzic6w kandydat6w do Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie informuje sig
o terminach przeprowadzania postgpowania rekrutacyjnego obowi4zuj4cych w roku szkolnym

202212023 zgodnie z harmonogramem czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym obowi4zuj4cym
w Gminie Chojna, poprzez zamieszczenieinformacji o trefci powyZszegoharmonogramu na stronie
internetowej www. przedszkolakichojna.pli na tablicy ogloszeriprzedszkola
$ 2.Harmonogram czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym do Bajkowego Przedszkola
Miejskiego w Chojnie na rok szkolny 202212023

L.p.

1

2.

4.

5.
6.

Termin
w postgpowaniu
rekrutacvinvm
Zloilenie przez rodzic6w deklaracj i kontynuacj i
od18.02.2022
przedszkolnei
edukacii
do25.02.2022
na rok szkolny 202212023
Zloil,enie
wnioskuo prryjgciedo publicznego
od01.03.2022
r.
przedszkolawrazz dokumentamipotwierdzaj4cymi do 25.03.2022
r.
spelnienieprzezkandydatawarunk6wlub
kryteri6wbranychpod uwaggw postepowaniu
rekrutacvinrzrn.
Weryfikacjaprzezkomisjgrekrutacyjn4wniosk6w
od28.03.2022
r.
o przyjgciedo publiczregoprzedszkolai
do 01.04.2022
r.
dokument6wpotwierdzaj4cych
spelnienieprzez
kandydatawarunk6wlub kryteri6w branychpod
w frm
uwaggw postepowaniu
rekrutacyjnym,
dokonanieprzezprzewodnicz4cego
komisji
rekrutacyjnejczynno6ci,o kt6rychmowaw art. 150
ust. 7 ust 7 ustawyz dnia14 grudnia2016r. Prawo
oSwiatowe.
Podaniedo publicznej wiadomo ici przez komisj g
do 06.04.2022
r.
CrynnoScirekrutacyjne

rekrutacyjn4 listy kandydat6w zakwalifi kowanych
kandvdat6w niezakwalifi kowanvch.
Potwierdzenieprzez rodzica kandydatawoli
orrviecia w oostaci oisemnesoo$wiadczenia

Podaniedo publicznejwiadomo{;ciprzezkomisjg
rekrutacyjn4listy kandydat6wprzyjgtychi
kandydat6wnieprzyietych.

Termin
w postgpowaniu
uzunelniaiacvm

od 04.07.2022r.
do 25.07.2022r.

od18.07.2022r.
r.
do 20.07.2022

r
do 22.07.2022

od07.04.2022r. od25.07.2022
r.
do 13.04.2022
r.
r.
do 29.07.2022
19.04.2022
r.
03.08.2022r.

$ 3. Wnioski o prryjgcie do Bajkowego PrzedszkolaMiejskiego w Chojnie rodzice/prawni
opiekunowiemog4 pobra6 w sekretariacieprzedszkolaw godz. 8.00 - 15.00 lub ze strony
internetowejwww.przedszkolakichoj
na.pl
$ 4. Zan4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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mgr Dorota Stelmaclt

