
  Zarządzenie Nr WG.0050.1039.2023 
Wójta Gminy Ożarowice 

 
z dnia 4 stycznia 2023 roku 

 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego 
oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach 

publicznych 
 i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarowice. 

 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2022 poz. 559 t.j.) oraz art. 154 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. , poz.1082 t.j. ) w związku z uchwałą Nr 
XXVII/317/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia 
kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ożarowice i uchwałą NR 
XXVII/318/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017r. w sprawie 
określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarowice, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły, kryteriów wraz z liczbą punktów oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

  
z a r z ą d z a m   

 
§ 1. 

 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ożarowice ustala się 
następujące terminy  :   
  

Lp. Rodzaj czynności Termin 
Termin 
postępowania 
uzupełniającego  

1.  Podanie do publicznej wiadomości 
zasad rekrutacji do klasy pierwszej 
szkoły podstawowej. 

14 lutego br. 11 kwietnia br. 

2. Zbieranie szacunkowych danych o 
liczbie kandydatów do klasy I w roku 
szkolnym 2020/21. 

do 21 lutego br. do 19 kwietnia br. 
 
  

3. Składanie  przez rodziców wniosków  
o przyjęcie dziecka do szkoły. 

do 28 lutego br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        do 23 maja br. 
 
  

4.  Weryfikacja przez komisję 
wniosków o przyjęcie dziecka do 
klasy pierwszej szkoły podstawowej. 
 

 14 marca br.  29 maja br. 
 
  



5. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych do klasy 
pierwszej szkoły podstawowej. 

24 marca br.  1 czerwca br. 

6. Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata 
woli przyjęcia do klasy pierwszej 
szkoły podstawowej w postaci 
pisemnego oświadczenia. 

do 31 marca br. do 23 czerwca br. 

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

11 kwietnia br.  30 czerwca br. 

 
 

§ 2. 
 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych przy szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Ożarowice ustala się następujące terminy: 
 
 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

Termin 
postępowania 
uzupełniającego  
w przypadku 
pojawienia się 
wolnych miejsc  
w przedszkolu 

1.   Składanie deklaracji rodziców o 
kontynuowaniu edukacji 
przedszkolnej dzieci przyjętych w 
poprzednich latach 
 
 

do 15 lutego br.  
 

2. Wydawanie i składanie wniosków 
przez rodziców wraz z wymaganą 
dokumentacją 
 

do 1 marca b.r.  4 -11 maja br. 
 

3. Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do przedszkola 

15 marca br. 6 czerwca br. 
 
 
 

4. Podanie do publicznej wiadomości 
listy kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych 
 
 

17 marca br. 
 

9 czerwca br. 
 
 
 



5. Potwierdzenie przez rodzica woli 
przyjęcia  w postaci pisemnego 
oświadczenia. 

do 30 marca br. do 22 czerwca br. 

6. Podanie do publicznej wiadomości 
listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych 

 31 marca br.  30 czerwca br. 

7. Przygotowanie i wydanie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

 5 dni od daty złożenia wniosku  
o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

8. Złożenie do dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w 
pisemnym uzasadnieniu odmowy 
przyjęcia 

  7 dni od terminu otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

9. Rozstrzygnięcie przez dyrektora 
odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej wyrażonego w 
pisemnym uzasadnieniu 

  7 dni od dnia złożenia do dyrektora 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

 
 

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych 
Ożarowice.  
 

§ 4. 
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie 
internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w placówkach oświatowych i stronach 
internetowych tych placówek.  
 

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


