
ZARZĄDZENIE Nr  3/2023 
WÓJTA GMINY STRAWCZYN 
z dnia 25 stycznia 2023 roku 

 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, 
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 2023/2024. 
 

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XVI/142/2019 Rady Gminy                              
w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Strawczyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady 
Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy 
pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn  
zarządzam co następuje: 

 
 

§ 1. 
1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn, zgodnie                
z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia. 
 
2. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów oraz określa 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn, zgodnie                
z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia. 
 
3. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn, 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia. 
 
4. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria obowiązujące w rekrutacji wraz z ilością 
odpowiadających im punktów oraz niezbędne dokumenty do ich potwierdzenia dla kandydatów, 
którzy mogą być przyjęci do klasy pierwszej, a którzy zamieszkują poza obwodem danej 
publicznej szkoły podstawowej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana 
szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia. 
 

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia poleca się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn.  
 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

  

z up. Wójta 
Karol Picheta 

Zastępca Wójta 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 3/2023  
Wójta Gminy Strawczyn  
z dnia 25.01.2023r. 
 
 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  
do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 2023/2024. 
 
 
 

Lp. Rodzaj czynności Termin  
w postępowaniu  
rekrutacyjnym 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie wraz  
z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków  
i kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym 

 
od 08 lutego 2023r. 
do 28 lutego 2023 r. 

 
od 04 maja 2023r.  
do 11 maja 2023r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków i kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
w tym dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności, o których 
mowa w art. 150 ust. 7 ustawy¹ 

 
od 01 marca 2023r. 
do 15 marca 2023r. 

 
od 12 maja 2023r. 
do 19 maja 2023r. 

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

 
16 marca 2023r. 

 
22 maja 2023r. 

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

 
od 17 marca 2023r.   
do 23 marca 2023r. 

 
od 23 maja 2023r. 
do 26 maja 2023r. 

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

 
24 marca 2023r. 

 
29 maja 2023r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¹ Zgodnie z treścią przepisu art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. 
2021 poz. 1082 z późn. zm.) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust. 2 ww. ustawy,               
w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.  



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 3/2023  
Wójta Gminy Strawczyn  
z dnia 25.01.2023 r. 

 
 

 

L.p Kryterium Wartość 

kryterium  

w punktach 

Dokument potwierdzający  

spełnianie kryterium 

1. Oboje rodzice lub rodzic samotnie 

wychowujący dziecko wykonują pracę 

na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej, uczą się  

w trybie dziennym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą 

 

 

 

10 

Zaświadczenie lub oświadczenie  

2. Oboje rodzice są zameldowani na pobyt 

stały w Gminie Strawczyn  

8 Oświadczenie lub inny dokument 

potwierdzający spełnianie kryterium 

3. Jedno z rodziców wykonuje pracę na 

podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej, uczy się w trybie 

dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne 

lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą. 

5 Zaświadczenie lub oświadczenie 

4. Kandydat posiada rodzeństwo 

kontynuujące edukację w tym 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym, 

innej formie wychowania 

przedszkolnego lub wraz z wnioskiem         

o przyjęcie kandydata do wybranego 

przedszkola, oddziału przedszkolnego, 

innej formy wychowania przedszkolnego 

wpłynął wniosek o przyjęcie jego 

rodzeństwa. 

4 Deklaracja o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego przez 

rodzeństwo kandydata w tym 

przedszkolu lub wniosek o przyjęcie 

rodzeństwa kandydata do 

przedszkola 

5 Kandydat jest członkiem rodziny objętej 

nadzorem kuratorskim lub wsparciem 

asystenta rodziny. 

 

2 

Oświadczenie lub inny dokument 

potwierdzający spełnianie kryterium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 3/2023  
Wójta Gminy Strawczyn  
z dnia 25.01.2023 r. 
 
 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  
do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 
2023/2024. 
 

 
Lp. Rodzaj czynności Termin  

w postępowaniu  
rekrutacyjnym 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 
pierwszej klasy wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków  
i kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym 

 
od 06 lutego 2023r. 
do 24 lutego 2023r. 

 
od 04 maja 2023r.  
do 11 maja 2023r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków i kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art. 150 
ust. 7 ustawy¹ 

 
od 27 lutego 2023r. 
do 16 marca 2023r. 

 
od 12 maja 2023r. 
do 19 maja 2023r. 

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

 
17 marca 2023r. 

 
22 maja 2023r. 

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

 
od 20 marca 2023r.  
do 23 marca 2023r. 

 
od 23 maja 2023r.               
do 26 maja 2023r. 

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

 
24 marca 2023r. 

 
29 maja 2023r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¹ Zgodnie z treścią przepisu art150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. 
2021 poz. 1082 z późn. zm.) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust. 2 ww. ustawy,               
w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.  

 



Załącznik Nr 4 
do Zarządzenia Nr 3/2023  
Wójta Gminy Strawczyn  
z dnia 25.01.2023 r. 

 

L. p Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne  

do potwierdzenia kryterium 

1. Rodzeństwo ucznia spełnia obowiązek 

szkolny lub realizuje obowiązek rocznego 

wychowania przedszkolnego w danej 

szkole. 

 

8 

 

weryfikuje szkoła 

2. Miejsce pracy rodziców znajduje  

się w obwodzie szkoły. 

6 zaświadczenie lub oświadczenie 

rodzica 

3.  Uczeń realizował obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego w danej 

szkole 

 

4 

 

weryfikuje szkoła 

4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni 

ucznia (np. babcia, dziadek) wspierający 

rodziców w zapewnieniu mu należytej 

opieki. 

 

2 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 

krewnych ucznia 

 

 

 

 


