
Zarządzenie Nr 95/2023 

Wójta Gminy Rudziniec 

z dnia 23 marca 2023 roku 

 
 

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramu czynności 
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych                      
w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych 
prowadzonych  przez Gminę Rudziniec  na rok  szkolny 2023/2024 

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1,               
w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)  zarządzam,  co  następuje: 
 

§ 1. 
1. Wprowadzam zmianę w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 20/2023 Wójta Gminy 

Rudziniec z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu 
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym             
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2023/2024, 
w ten sposób, że wiersz 5 tabeli w załączniku otrzymuje następujące brzmienie: 

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
 

 
12 kwietnia  
2023 roku 

 
25 sierpnia  
2023 roku 

 

2. Wprowadzam zmianę w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 20/2023 Wójta Gminy 
Rudziniec z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu 
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym             
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2023/2024, 
w ten sposób, że wiersz 5 tabeli w załączniku otrzymuje następujące brzmienie: 

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
 

 
12 kwietnia  
2023 roku 

 
25 sierpnia  
2023 roku 

 

§2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych  
i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec. 
 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Wójt Gminy Rudziniec 
 
 mgr Krzysztof Obrzut 


