
ZARZĄDZENIE NR 8.2023 

WÓJTA GMINY WAGANIEC 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Waganiec. 

 

 

 

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

(t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm. ) i art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm. ) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec. 

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

  

 

§ 2. 

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Waganiec. 

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

 

 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom zespołów szkół i dyrektorowi szkoły 

podstawowej. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na 

stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

http://www.waganiec.biuletyn.net/


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8.2023 

                                                                                   Wójta Gminy Waganiec  

z dnia 31 stycznia 2023 r.    

 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym         

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Waganiec 
 

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 

22.02.2023 r. 
 

28.03.2023 r. 
 

1400 Złożenie deklaracji o kontynuacji 
wychowania przedszkolnego w kolejnym 
roku szkolnym 

Postępowanie rekrutacyjne 

01.03.2023 r. 17.03.2023 r. 1400 Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz 
z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
UWAGA 
Należy złożyć poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Należy złożyć 
poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię decyzji dyrektora szkoły 
podstawowej o odroczeniu obowiązku 
szkolnego 

 17.03.2023 r. 
 

 Weryfikacja wniosków przez komisję 
rekrutacyjną. 

 21.04.2023 r. 
 

1400 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

21.04.2023 r.  27.04.2023 r.  
 

1400 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub 
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia 
do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego. 

 28.04.2023 r.  1400 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

Procedura odwoławcza 

 28.04.2023 r. 
 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania 
list kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych rodzic może wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia.  
W terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia rodzic może wnieść do 
dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej.  
 



Rekrutacja – nabór uzupełniający 

09.05.2023 r. 16.05.2023 r. 1400 Złożenie w szkole wniosku o przyjęcie do 
przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz 
z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
UWAGA 
Należy złożyć poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 
Należy złożyć poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię decyzji dyrektora szkoły 
podstawowej o odroczeniu obowiązku 
szkolnego. 
 

 Do 23.05.2023 r.   Weryfikacja wniosków przez komisję 
rekrutacyjną. 

 31.05.2023 r. 1400 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

01.06.2023 r. 09.06.2023 r. 1400 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub 
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia 
do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego. 

 15.06.2023 r. 1200 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 8.2023 

                                                                                   Wójta Gminy Waganiec  

z dnia 31 stycznia 2023 r.  

 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym         

do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Waganiec 
 

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności 

Rekrutacja 

22.02.2023 r. 
 

28.03.2023 r. 
 

1400 Złożenie w szkole wniosku o przyjęcie do 
szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 
UWAGA 
Należy złożyć poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanego ze 
względu na niepełnosprawność 
 

 17.03.2023 r.  Weryfikacja wniosków przez komisję 
rekrutacyjną. 

 21.04.2023 r. 
 

1400 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

21.04.2023 r.  27.04.2023 r. 
 

1400 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub 
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia 
do szkoły. 

 28.04.2023 r.  1200 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

Procedura odwoławcza 

28.04.2023 r. W terminie 7 dni od dnia opublikowania 
list kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych rodzic może wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia.  
W terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia rodzic może wnieść do 
dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej.  

Rekrutacja – nabór uzupełniający 

09.05.2023 r. 16.05.2023 r. 1400 Złożenie w szkole wniosku o przyjęcie do 
przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz 
z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 



UWAGA 
Należy złożyć poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 
Należy złożyć poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię decyzji dyrektora szkoły 
podstawowej o odroczeniu obowiązku 
szkolnego. 
 

 23.05.2023 r.  Weryfikacja wniosków przez komisję 
rekrutacyjną. 

 31.05.2023 r. 1400 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

01.06.2023 r. 09.06.2023 r. 1400 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub 
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia 
do szkoły. 

 15.06.2023 r. 1200 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

 

 


