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Zarządzenie Nr 4/2023 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 23 stycznia 2023 roku 
 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  

oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka, a także kryteriów 

branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

 

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

z 2023 r., poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 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.) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/24 do 

przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Wręczyca Wielka, określa się następujące terminy: 

 

 

Lp 

 

Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

 

 

1. 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli 

oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 

 

od 06 marca 

do 31 marca do 

godz. 13.00 

 

od 15 maja  

do 22 maja 

do godz. 13.00 

 

 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 

oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 

ust. 7 ustawy prawo oświatowe 

 

od 13 marca 

do 11 kwietnia  

 

od 17 maja  

do 26 maja 

 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

 i kandydatów niezakwalifikowanych 

do 13 kwietnia do 

godz.13.00 

do 02 czerwca 

do godz.13.00 

 

4.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia do przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci 

pisemnego oświadczenia 

 

od 17 kwietnia 

do 05 maja 

do godz. 13.00 

 

od 05 czerwca 

do 12 czerwca 

 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych       

i kandydatów nieprzyjętych 

 

do 12 maja 

do godz. 13.00 

 

do 20 czerwca 

 

 



§ 2 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/24 do 

przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują następujące 

kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady 

Gminy Wręczyca Wielka Nr XXII/207/17 z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie określenia 

kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Wręczyca Wielka jest 

organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

i uchwale Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr XXIV/230/17 z dnia 26  kwietnia 2017 roku  w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXII/207/17 z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów 

drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Wręczyca Wielka jest 

organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów: 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą gospodarstwo rolne albo 

pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiują w systemie stacjonarnym - potwierdzone 

dokumentem: zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, oświadczenie o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego  lub zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie studiów i 

planowanym terminie ich ukończenia, za które można uzyskać 6 punktów. Kryterium stosuje się 

również do rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko. 

2. W rodzinie dziecka występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 

potwierdzone dokumentem: zaświadczenie kuratora sądowego lub opinia z Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, za które można uzyskać 2 punkty. 

3. Rodzeństwo dziecka w roku szkolnym 2023/24 będzie kontynuowało edukację przedszkolną   w 

tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym – potwierdzone dokumentem: wynika z wniosku, za 

które można uzyskać 2 punkty, 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Oświaty i Wychowania oraz dyrektorom 

przedszkoli i szkół prowadzących oddziały przedszkolne w Gminie Wręczyca Wielka.  

 

§ 4 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Wręczyca Wielka oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych 

przedszkoli i szkół, w których prowadzone są oddziały przedszkolne. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

WÓJT GMINY 

Tomasz Osiński 


