
ZARZĄDZENIE NR 6/2023 
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE 

z dnia 16 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do  publicznego przedszkola oraz do klas 

pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki 
Pomorskie 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w zw. Z art. 29 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082 ze zm.: Dz.U. z 2018 r. poz.2245, Dz.U. z 2021 r. poz.762 oraz Dz.U. 
z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy 
składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, dla którego organem 
prowadzącym  jest Gmina Mikołajki Pomorskie zgodnie z   załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ustala się terminy  postępowania  rekrutacyjnym i postępowania uzupełniającego, w tym terminy 
składania dokumentów  na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla 
której organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3.  Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkola i szkoły podstawowej, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie. 

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej 
www.mikolajkipomorskie.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie    Gminy w Mikołajkach Pomorskich. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Mikołajki 
Pomorskie 

 
 

Maria Pałkowska-Rybicka 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/2023 

Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie 

z dnia 16 stycznia 2023 r. 

 
Terminy przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 
do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której organem  

prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie 

L.p. Czynności  postępowania 
rekrutacyjnego 

Terminy 
przeprowadzenia 

postępowania 
rekrutacyjnego 

Terminy 
przeprowadzenia  

postępowania 
uzupełniającego 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 08.05.2023 r.  
do 19.05.2023 r. 

od 19.06. 2023 r.      do 
30.06.2023 r. 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
podstawowej  i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

od 22.05.2023 r.         do 
26.05.2023 r. 

od 03.07.2023 r.       do 
05.07.2023 r.  

3. 

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

29.05.2023 r. 06.07.2023 r. 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
zakwalifikowanego  woli przyjęcia w 
postaci pisemnego oświadczenia 

 do 07.06.2023 r. do 14.07.2023 r. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

12.06.2023 r. 17.07.2023 r. 
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Wójt Gminy Mikołajki 
Pomorskie 

 
 

Maria Pałkowska-Rybicka 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 374AD946-ACF8-4E41-A4BA-6D77554F7583. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2023 

Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie 

z dnia 16 stycznia 2023 r. 

Terminy przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów  na rok szkolny 2023/2024 

do publicznego  przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina 
Mikołajki Pomorskie 

L.p. Czynności  postępowania rekrutacyjnego 

Terminy 
przeprowadzenia 

postępowania 
rekrutacyjnego 

Terminy 
przeprowadzenia  

postępowania 
uzupełniającego 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 
wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

od 01.03.2023 r.   
do 24.03.2023 r. 

od 15.05.2023 r.                           
 do 19.05. 2023 r. 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola i 
dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

od 27.03.2023 r.      
do 31.03.2023 r.   

od 22.05.2023 r.        do 
24.05. 2023 r. 

3. 

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

05.04.2023 r. 26.05.2023 r. 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
zakwalifikowanego  woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia 

do 14.04.2023 r.  do 09.06.2023 r. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

17.04.2023 r. 12.06.2023 r. 

 
 
   

Wójt Gminy Mikołajki 
Pomorskie 

 
 

Maria Pałkowska-Rybicka 
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UZASADNIENIE 

 
 
 

 Zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze 
zm.) terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy 
składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych – 
określa do końca stycznia organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole lub publiczną szkołę 
podstawową.  
Art. 29 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe stanowi, iż zadania i kompetencje określone 
w art. 154 ust.1 pkt.1 wykonuje wójt gminy. 
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