
ZARZADZENIE Nr 0 ! 0050.1. ot, .2023
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji na rok szkolny 2023/24 do klas pierwszych w
szkołach podstawowych oraz do przedszkoli -i oddzialów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 154 ust. 1, pkt 1, ust. 3 i ust. 5 oraz art. 159 ust. 1 i ust. 3 w zwipku
z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 gmdnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1082 z późn. zrn.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Terminy pos%powania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a
także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok
szkolny 2023/24 określa się w za%czniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Terrniny postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
także terrniny składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/24 określa się w za%czniku nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

a

§ 3. Postępowanie rekmtacyjne oraz postępowanie uzupełaniające do nowo
tworzonego Gminnego Przedszkola m 3 w Sępólnie K?rajeńskim na rok szkolny 2023/24
przeprowadza Komisja Rekmtacyjna powołana w Gminnym Przedszkolu nr 1 z Oddziałarni
Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim.

§ 4. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w
pos%powaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, a także liczby punktów możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria
określone są w uchwale Nr XXX/241/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29
marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia
spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w placówkach, dla których Gmina Sępólno
Krajeńskie jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z
2017 r. poz. 1505).

§ 5. Wzory wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej oraz zgłoszenia do publicznej szkoły określone są w
Zarządzeniu nr Or. 0050. 1.11.2020 Burrnistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie wzom wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziahi
przedszkolnego w szkole podstawowej oraz zgłoszenia do publicznej szkoły.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do zarządzenia nr OŁOO50.l.,,l, .2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Z treści art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zrn.) wynika, że terrniny przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy s]dadania dokumentów, do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
oraz klas I publicznych szkół podstawowych określa do końca stycznia organ prowadzący
publiczne przedszkole lub publiczną szko% podstawową.

Z art., 154 ust. 3 tej ustawy wynika, że organ prowadzący publiczne przedszkole,
publiczną imią forrnę wychowania przedszkolnego lub publiczną szko% podstawową do
końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niez%dne do potwierdzenia
spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne
kryteria,

Z art. 159 ust. l wynika, że w przypadku nowo tworzonych przedszkoli
rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w innym publicznym przedszkolu,
prowadzonym przez ten sam organ prowadzący i wskazanych przez ten organ.

Z art. 29 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy wynika ponadto, że w przypadku przedszkoli i szkół
prowadzonych przez jednostki sarnorządu terytorialnego zadania i kompetencje określone
w:art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 159 ust. 1 wykonuje burrnistrz.
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Załącznik nr 1 do zarządzenia
nrOŁOO50.l.,i .2023
Burnnistrza %pólna Krajeńskiego
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także
terminy sldadania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2023/2024

(?a [lrlY
,Ml

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności

31 .01 .2023r. Podanie do publicznej wiadomości
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym

Ol .02.2023r. l0.02.2023r. 1sOO Przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w
obwodzie szkoły podstawowej. Weryfikacja
danych dot. miejsca zarnieszkania.
Potwierdzenie wyboru szkoły przez rodziców lub
opiekunów prawnych.

Rekrutacja
20.02.2023r. 7.03 .2023r. 0015 Składanie w szkole podpisanych przez rodziców

lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie
do klasy pierwszej w szkole podstawowej.

8.03 .2023r. l0.03.2023r. Prace Komisji Rekrutacyjnej
13.03.2023r. gOO Opublikowanie w szkołach podstawowych list

kandydatów zakwalifikowanych i list
kandydatów niezakwalifikowanych.
TJWAGA: Zakwalifikowanie nie jest
równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

14.03.2023r. 17.03 .2023r. 1500 Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do
szkoły.

20.03 .2023r. 900 Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i
nieprzyj ętych

Rekrutacja - nabór uzupełniający
16.08.2023r. 18.08.2023r. 1500 Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do

szkoły wraz z dokumentarni i oświadczeniami.
21 .08.2023r. Prace Komisji Rekrutacyjnej

23.O8.2023r. gOO Opublikowanie w szkołach list kandydatów
zakwalifikowanych i list kandydatów
niezakwalifikowanych
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest
równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

24.08.2023r. 28.08.2023r. - "1-500 Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do
szkoły.

29.08.2023r. - -"'-91JO "- - Opublikowanie Ś szkołach list dzieci przyjętych i
nieprzyj ętych.



Załącznik nr 2 do zarządzenia
mOlO050.l.,,3 .2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także
terminy składania dokumentów do przedszkoli łub oddzialów przedszkolnych w

szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024
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Do dnia Do godz.
l r

31.01 .2023r.
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Podanie w przedszkolu lub szkole do publicznej
wiadomości harmonograrnu czymiości w
postępowaniu rekrutacyjnym

Harmonogram czynności

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Ol.02.2023r. l0.02.2023r. 15

1
Składanie w przedszkolach i szkołach deklaracji o
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w
roku szkolnym 2023/2024.

iRekrutacja
20.02.2023r. 7.03.2023r. 15

8.03.2023r. l0.03.2023r.

13.03.2023r. l 900

14.03.2023r. 17.03.2023r. 15

20.03.2023r. 9

1
Składanie w przedszkolach i szkołach
podpisanych przez rodziców lub opiekunów
prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola
lub oddziahi przedszkolnego szkoły.
Prace Komisji Rekru-tacyjnej l

Opublikowanie w przedszkolach i szkołach list
kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów
niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest i
równoznaczne z przyjęciem do przedszkola lub
oddzialu przedszkolnego szkoły.
Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego
Składanie deklaracji w sprawie korzystania z
usług przedszkola.
Opublikowanie w przedszkolach i szkołach list
dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego szkoły.

iRekrutacja - nabór uzupełniający
16.08.2023r. 18.08.2023r. 15

Ć t
23.08.2023r. 9

24.08.2023r. 28.08.2023r. 15

1
Składanie w przedszkolu lub szkole wniosków o
przyjęcie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego wraz z dokumentami i
oświadczeniarni potwierdzającymi spełnienie
kryteriów.

iPrace Komisji Rekrutacyjnej l

Opublikowanie w przedszkolu lub szkole listy
kandydatów zakwalifikowanych i listy
kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest
równoznaczne z przyjęciem do przedszkola lub
oddziału przedszkolnego w szkole.
Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub



29.08.2023r. 9

opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
Składanie deklaracji w sprawie korzystania z
usług przedszkola.
Opublikowanie listy dzieci przyjętych i
nieprzyj«;tych. do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego szkoły.
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