
ZARZĄDZENIE  NR 1/2023 
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO  

W GRZEGORZÓWCE 

z dnia 8 lutego 2023 roku 

w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

uzupełniającym na rok 2023/2024 dla klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego, oraz ustalenia 

komisji rekrutacyjnej. 

Na podstawie: 

 

- art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);  

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli szkół, placówek i centrów;  

- Zarządzenia nr 2/23 Wójta Gminy Hyżne z dnia 09.01.2023 r., 

 

zarządza się co następuje:  

§1 

Wprowadza się harmonogram rekrutacji uczniów do oddziału klasy pierwszej i oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Grzegorzówce, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Ustala się  Komisję rekrutacyjną w składzie: 

Bogusława Wróbel – przewodnicząca 

Maja Kowalska – Marciniec – członek 

Krystyna Ślemp – członek 

§3 

Wnioski o przyjęcie do szkoły mogą pobrać rodzice (prawni opiekunowie) w sekretariacie 

szkoły w godz. 8.00 – 15.00, lub ze strony Internetowej szkoły www.spgrzegorzowka.pl, 

zakładka nabór do szkoły. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

…………………………………… 
                                                                                                                                                                                  Dyrektor szkoły 

 

http://www.spgrzegorzowka.pl/


Załącznik nr 1 do Zarz. Nr 1/2023 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Grzegorzówce 

z dnia 08.02.2023 r. 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLASY 

PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

z wyjątkiem dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w 

Szkole Podstawowej im. Św. Jana  Kantego w Grzegorzówce w roku szkolnym 2023/2024. 

  
Termin składania wniosków o przyjęciu do oddziału przedszkolnego  wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -  od 23.02.2023 do 08.03.2023 r.,  
w godz. 8.00 - 13.00 
Termin uzupełniający:  od 30.03.2023 do 06.04.2023 r., w godz. 8.00 - 13.00 

  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 
lub  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 09.03.2023 r.  do 23.03.2023 r.  
Termin uzupełniający:  od 11.04.2023 r.  do  24.04.2023 r.  
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 24. 03.2023 r. 
Termin uzupełniający:  25.04.2023 r. 
 
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 
od 27.03.2023 r. do  28.03.2023 r. 
Termin uzupełniający:  od 26.04.2023 r. do 27.04.2023 r. 

  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych - 29.03.2023 r.  
Termin uzupełniający:  28.04.2023 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA PIERWSZA 

  

Złożenie wniosku o przyjęciu do szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym - od 23. 02. 2023 r. do 08.03.2023 r.   w godz. 8.00 - 13.00   
Termin uzupełniającej rekrutacji: od 30.03.2023 r. do 06.04.2023 r. w godz. 8.00 do 
13.00 

  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 09.03.2023 r. do 23.03.2023 r. 
Termin uzupełniającej rekrutacji:  - od 11.04.2023 r. do 24.04.2023 r. 
  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 24.03.2023 r. 
Termin uzupełniającej rekrutacji:  do 25.04.2023 r. 
  
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

Od 27.03.2023 r. do 28.03.2023 r.  
Termin uzupełniającej rekrutacji:  od 26.04.2023 r. do 27.04.2023 r.  
  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych - 29.03.2023 r. 
Termin uzupełniającej rekrutacji:  28.04.2023 r. 

 


