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ZARZĄDZENIE NR 44/23 

PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA 
 

z dnia 16 marca 2023 r.   

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli                           

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas publicznych 

szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym                

jest Gmina Miejska Biała Podlaska 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                         

z 2023 r. poz. 40), 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.), oraz § 49 ust. 1 pkt 1 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Biała Podlaska nadanego zarządzeniem                   

nr 221/22 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 30 września 2022 r. (z późn. zm.) zarządza 

się, co następuje: 
 

      § 1. W zarządzeniu nr 16/23 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 25 stycznia 2023 r.   

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na rok 

szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska, 

wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli 

oraz dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Biała Podlaska.”; 
 

2) w załączniku nr 1 – Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Biała Podlaska: 

a)  w poz. 7 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „3 dni”, 

b)  w poz. 8 wyrazy „5 dni” zastępuje się wyrazami „3 dni”, 

c)  w poz. 9 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „3 dni”, 

d)  w poz. 10 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „3 dni”; 
 

3) w załączniku nr 2 – Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 

2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska:      

a)  w poz. 7 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „3 dni”, 

b)  w poz. 8 wyrazy „5 dni” zastępuje się wyrazami „3 dni”, 

c)  w poz. 9 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „3 dni”, 

d)  w poz. 10 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „3 dni”; 
 

      § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli oraz dyrektorom szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska. 
 

      § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
PREZYDENT MIASTA 

/ - / 

Michał Litwiniuk 

 


