
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.18.2023 
BURMISTRZA OZIMKA 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych 
przedszkoli, oddziałów integracyjnych w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek w roku 

szkolnym 2023/2024, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r.,  poz. 40) oraz 
154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2. pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U 
z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych 
przedszkoli, oddziałów integracyjnych w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek, zwanych dalej 
przedszkolami, w roku szkolnym 2023/2024, który stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024, obowiązują kryteria 
brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
tych kryteriów, określone w Uchwale Nr XLI/366/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22.12.2021 r. w sprawie 
określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów 
potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom publicznych przedszkoli i szkół podstawowych 
z oddziałami przedszkolnymi. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Burmistrz Ozimka 
 
 

Mirosław Wieszołek 
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Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.18.2023 

Burmistrza Ozimka 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

Harmonogram czynnosci 

czynności 

Termin  
w postępowaniu 
rekrutacyjnym  

do oddziału 
przedszkolnego 

działającego przy szkole 
podstawowej  

Termin  
w postępowaniu 
rekrutacyjnym  
do przedszkola 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

Złożenie deklaracji  
o kontynuacji wychowania 
przedszkolnego 

od 6.02.2023 r. 
do 27.02.2023 r. 

od 30.03.23 r. 
do 5.04.2023 nie dotyczy 

Złożenie wniosku o przyjęcie 
do przedszkola wraz z 
dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez  kandydata 
warunków i kryteriów branych 
pod uwagę w postepowaniu 
rekrutacyjnym 
art. 153 ust.2 ustawa Prawo 
oświatowe 

28.02-06.03.2023 r. 06.-13.04.2023 r. 29.05-06.08.2023 r.  

Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do przedszkola i 
dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata  
warunków i kryteriów  branych 
pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie czynności , o których 
mowa w art.150 ust.7 ustawy 
Prawo oświatowe 

07-20.03.2023r.  14-27.04.2023 r. 07-20.08.2023 r. 

Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i 
kandydatów 
niezakwalifikowanych 
art. 158 ust. 1 

21.03.2023 r.  
godz. 12:00 

28.04.2023 r.  
Godz. 12:00 21.08.2023 r.  

Potwierdzenie przez rodzica, 
kandydata  zakwalifikowanego, 
woli przyjęcia do przedszkola w 
formie pisemnego oświadczenia 
art. 158 ust. 2 

22-28.03.2023 r.  29.04.-08.05.2023 r.  22-24.08.2023 r.  

Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisje 
rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 
art. 158 ust. 3 i 5 

29.03.2023 r.  
godz. 12:00 

9.05.2023 r.  
godz. 12:00 25.08.2023 r. 
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Procedura odwoławcza 

czynności 

Termin  
w postępowaniu 

rekrutacyjnym do 
oddziału przedszkolnego 
działającego przy szkole 

podstawowej 

Termin  
w postępowaniu 

rekrutacyjnym do 
przedszkola 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

Możliwość składania do 
Komisji Rekrutacyjnej 
wniosków o uzasadnienie 
odmowy przyjęcia kandydata  
art. 158 ust. 6 

do 01.04.2023 r. do 12.05.2023 r.  do 30.08.2023 r. 

Przekazanie uzasadnienia i 
podanie przyczyn odmowy 
przyjęcia  
art. 158 ust. 7 

3 dni od dnia 
wystąpienia rodzica  

z wnioskiem  
o uzasadnienie 

3 dni od dnia 
wystąpienia rodzica  

z wnioskiem  
o uzasadnienie 

3 dni od dnia 
wystąpienia rodzica  

z wnioskiem  
o uzasadnienie 

Możliwość wniesienia 
odwołania do dyrektora 
przedszkola od 
rozstrzygnięcia Komisji 
Rekrutacyjnej  
art. 158 ust. 8 

3 dni od otrzymania 
uzasadnienia  
przez rodzica  

3 dni od otrzymania 
uzasadnienia  
przez rodzica  

3 dni od otrzymania 
uzasadnienia  
przez rodzica  

Rozpatrywanie  odwołania – 
wydanie rozstrzygnięcia  
art. 158 ust. 9 

3 dni od dnia otrzymania 
odwołania 

3 dni od dnia 
otrzymania odwołania 

3 dni od dnia 
otrzymania odwołania 
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