
ZARZĄDZENIE NR 708/2023 
BURMISTRZA MASZEWA 

z dnia 2 marca 2023 r. 

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024  terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
do Gminnego Żłobka w Dębicach „Tuptuś” 

Na podstawie Na podstawie § 5 ust. 6 statutu Gminnego Żłobka w Dębicach „Tuptuś”, nadanego 
uchwałą nr XX/126/2020 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 maja 2020 r. (Dz. Urz. woj. 
zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 3004 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Ustalam na rok szkolny 2023/2024 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 
Gminnego Żłobka w Dębicach „Tuptuś”, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załączniki do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Warunki przyjmowania dzieci do żłobka określone zostały w rozdziale 3 Statutu Gminnego 
Żłobka w Dębicach „Tuptuś”, nadanego uchwałą Nr XX/126/2020 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
28 maja 2020 r. (Dz. Urz.woj. zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 3004 z późn. zm.). 

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektora Gminnego Żłobka w Dębicach „Tuptuś” do przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego zgodnie z terminami określonymi w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie podlega umieszczeniu na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Maszewie   i Gminnego 
Żłobka w Dębicach „Tuptuś”. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji Urzędu Miejskiego. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do zarządzenia nr 708/2023 
Burmistrza Maszewa 

z  dnia 2 marca 2023 r. 
 

HARMONOGRAM 
 postępowania rekrutacyjnego  

do Gminnego Żłobka w Dębicach „TUPTUŚ” na rok szkolny 2023/2024 
 

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU 
REKRUTACYJNYM 

Złożenie Karty Kontynuacji Uczęszczania dziecka do żłobka; 
 

od 6 marca 2023 r.  
do 30 kwietnia 2023 r. 

Złożenie karty zgłoszenia dziecka do żłobka  wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym; 

 
  od 4 maja 2023 r. 

   do 25 maja 2023 r. 
 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną kart zgłoszeń o przyjęcie do żłobka, 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych; 
 

 
od 26 maja 2023 r.  
do 31 maja 2023 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 
 

1 czerwca 2023 r. 
  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia; 
 

    do 12 czerwca 2023 r. 
 

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

15 czerwca 2023 r. 
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