
ZARZĄDZENIE NR 0050/11/2023 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 20 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  

oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 

 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerczów 

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 40), art. 154  ust. 1 pkt 1, art. 158 ust. 1 i 3 i art. 161 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.1) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Określa się następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerczów: 

 

Lp. 

 

Rodzaj czynności postępowania rekrutacyjnego 

Termin                                  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin                              

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawo-

wych, kandydata zamieszkałego poza obwodem da-

nej szkoły, wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

rekrutacyjnych.  

od 1 do 31 marca             

2023 r. 

od 24 kwietnia 

2023 r. 

do 5 maja 2023 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

oraz dołączonych dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

rekrutacyjnych.  

od 6 do 13 kwietnia 

2023 r. 

od 8 maja 2023 r. 

do 15 maja 2023 r. 

3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

21 kwietnia 2023 r. 19 maja 2023 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 
28 kwietnia  2023 r. 26 maja 2023 r.  

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję re-

krutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandyda-

tów nieprzyjętych.  

28 kwietnia  2023 r. 26 maja 2023 r. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW 

         mgr Barbara Bednarz 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2021 r. poz. 

762 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089. 


