
ZARZĄDZENIE NR 8/2023 
WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz do klas I publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Wielowieś na rok szkolny 2023/2024, a także podania do publicznej 
wiadomości kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia 

kryteriów 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022r., 
poz. 559 z późn. zm. ) oraz art.154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
– Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082, z późn. zm. ) 

zarządzam, co następuje 

§ 1. Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Wielowieś na rok szkolny 2023/2024 - zgodnie z harmonogramem  stanowiącym załącznik nr 
1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielowieś na rok szkolny 2023/2024 - 
zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Podać do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia spełnienia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Wielowieś na rok szkolny 2023/2024 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Podać do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia spełnienia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Wielowieś na rok szkolny 2023/2024 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom placówek oświatowych działających na terenie Gminy 
Wielowieś 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Wielowieś 
 
 

Ginter Skowronek 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2023 

Wójta Gminy Wielowieś 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

  

 Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wielowieś. 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 
szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w Szkołach 
Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielowieś. 

 
L.p. 

 
Rodzaj czynności  

Termin  w 
postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym.  

27.02. – 13.03.2023r. 24.07. – 28.07.2023r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez kandydatów 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w 
art. 150.ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Prawo oświatowe  

Do 20.03.2023r. Do 04.08.2023r. 

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

Do 24.03.2023r. Do 11.08.2023r. 

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

Do 31.03.2023r. Do 18.08.2023r. 

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

Do 07.04.2023r. Do 21.08.2023r. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2023 

Wójta Gminy Wielowieś 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I  
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Wielowieś. 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 
szkolny 2023/2024 do klas I  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielowieś. 

 
Lp. 

 
Rodzaj czynności  

Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym  

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I 
szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym  

27.02. – 13.03.2023r. 24.07. – 28.07.2023r.  

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez 
kandydatów lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w 
tym dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności, o których 
mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe       

Do 20.03.2023r. Do 04.08.2023r. 

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

Do 24.03.2023r. Do 11.08.2023r. 

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

Do 31.03.2023r. Do 18.08.2023r. 

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

Do 07.04.2023r. Do 21.08.2023r. 
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/2023 

Wójta Gminy Wielowieś 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym 

1) Kryteria podczas I etapu postępowania rekrutacyjnego: 

L.p. Kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ( 
t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) 

Liczba punktów 

1 wielodzietność rodziny kandydata ( co oznacza rodzinę wychowującą troje i 
więcej dzieci ) 

10 

2 niepełnosprawność kandydata 10 
3 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 10 
4 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 10 
5 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 10 
6 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 10 
7 objęcie kandydata pieczą zastępczą 10 

2) Kryteria podczas II etapu postępowania rekrutacyjnego: 

L.p. Kryteria określone Uchwałą Nr XIX/167/2017 Rady Gminy Wielowieś z 
dnia 23 merca 2017 roku 

Liczba punktów 

1 rodzice ( prawni opiekunowie ) kandydata pracują, wykonują pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 

 
50 

2 jeden z rodziców ( prawny opiekun ) kandydata pracuje, wykonuje pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą  

 
30 

3 rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało edukację przedszkolną w 
przedszkolu w roku szkolnym na który jest prowadzona rekrutacja 

 
20 

3) Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, w tym niezbędne do 
potwierdzania kryteriów w pierwszym etapie rekrutacji oraz drugim etapie rekrutacji: 

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej na rok szkolny 2023/2024 wraz z załącznikami, w tym z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych: 

a) oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności kandydata, 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność ( o ile takie 
wystawiono ), 

c) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, 

e) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 
z jego rodzicem, 

f) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

g) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub 
pobieraniu nauki w systemie dziennym, 

h) zaświadczenie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do 
przedszkola. 
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/2023 

Wójta Gminy Wielowieś 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym, określone w Uchwale Nr XIX/166/2017 Rady Gminy 
Wielowieś z dnia 23 marca 2017r. dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klas 
I publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Wielowieś oraz 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:  

L.p. Kryterium Liczba 
punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryterium 

 
1 

Kandydat uczęszczał do przedszkola na 
terenie Gminy Wielowieś 

 
6 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o 
zamiarze uczęszczania do szkoły podstawowej 

na terenie Gminy Wielowieś 
 
2 

Rodzeństwo kandydata spełnia 
obowiązek szkolny w tej samej placówce 

 
5 

Dane potwierdza dyrektor na podstawie 
prowadzonej dokumentacji  

 
3 

Miejsce pracy rodziców lub opiekunów 
prawnych kandydata znajduje się w 

obwodzie szkoły 

 
4 

 
Oświadczenie rodziców lub opiekunów 

prawnych  
 
4 

Odległość od miejsca zamieszkania 
kandydata do szkoły w której składany 
jest wniosek jest mniejsza niż odległość 

od szkoły obwodowej 

 
3 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
kandydata o miejscu zamieszkania 

 
5 

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni 
kandydata wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych w 
procesie opiekuńczo - wychowawczym 

 
2 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
kandydata o miejscu zamieszkania w 
obwodzie szkoły krewnych kandydata 

wspierających rodziców/opiekunów prawnych 
w procesie wychowawczo - opiekuńczym 
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