
ZARZĄDZENIE Nr 980/2023 
Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 
 
 
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminu 
składania dokumentów do Żłobka Miejskiego w Sycowie, dla którego organem prowadzącym jest 
Gmina Syców, na rok szkolny 2023/2024 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2023 r. poz. 40), Uchwały Nr XXV/170/2016 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 23 czerwca 2016r. w 
sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Żłobek Miejski w Sycowie” i Uchwała 
Nr XLVI/329/2018 Rady Miejskiej w Sycowie  dnia 22 lutego 2018 r. mieniająca uchwałę w sprawie 
utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Żłobek Miejski” zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. W porozumieniu z dyrektorem Żłobka Miejskiego w Sycowie, dla którego organem prowadzącym 
jest Gmina Syców, określa się terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym termin składania 
dokumentów do Żłobka Miejskiego w Sycowie : 
 

 
Lp. 

Rodzaj czynności 
 

Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

1 Składanie deklaracji o kontynuacji opieki żłobkowej w kolejnym 
roku szkolnym ( zał. Nr 10 do Regulaminu Rekrutacji) 

od 27.02.2023 r. 
do 14.03.2023 r. 

2 Podanie przez Dyrektora Żłobka do publicznej wiadomości – 
informacji o liczbie wolnych miejsc na dany rok 

20.03.2023 r. 

3 Złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym(zał. od Nr 1-8 do Regulaminu Rekrutacji) 

od 28.03.2023 r. 
do 13.04.2023 r. 
do godz. 14.30 

4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

od 28.03.2023 r. 
do 21.04.2023 r. 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

24.04.2023 r. 
do godz. 13.00 

6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do żłobka 
w postaci pisemnego oświadczenia (zał. Nr 9 do Regulaminu 

Rekrutacji) 

od 24.04.2023 r. 
do 04.05.2023 r. 

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

05.05.2023 r. 

8 Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej od 08.05.2023 r. 
do 15.05.2023 r. 

 
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Sycowie. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Dariusz Maniak 

 
Sporządziła : Monika Zobek-Dubicka 


