
23.01.2023 r. 

 

Zarządzenie Dyrektora 6/2022/2023 

w sprawie ustalenia Regulamin Rekrutacji  do oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej im. M. Wieczorka w Olszanie na rok szkolny 2023/2024 oraz powołania 

komisji rekrutacyjnej. 

Na podstawie: 

1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz 

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

2. Zarządzenie Nr  1118/2023  Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 20 stycznia 2023r.                      

w sprawie ustalenia terminów  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu 

uzupełniającego  na rok szkolny  2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Podegrodzie  

3. Uchwała Nr XXXIV/392/2017  Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia  2017 roku 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia              

27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Podegrodzie, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów  

 

§1 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Wieczorka w Olszanie wprowadza Regulamin 

Rekrutacji  do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. M. Wieczorka w Olszanie 

na rok szkolny 2023/2024 (załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia). 

 

§ 2 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Wieczorka w Olszanie powołuje komisję rekrutacyjną 

w składzie: 

Przewodniczący – mgr Angelika Malinowska 

Członek – mgr Anna Koterla 

Członek – mgr Renata Plata 

 

§ 3 

Dyrektor podaje do publicznej wiadomości harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej oraz 

oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 – Zarządzenie wójta 1118/2023 z dnia 20 

stycznia 2023 r. (załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia). 



 

§ 4 

Dyrektor podaje do publicznej wiadomości kryteria punktowe brane pod uwagę przy 

rekrutacji do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 – 

Uchwała Rady Gminy nr XXXIV/392/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. oraz Uchwała Rady 

Gminy nr XXIV/266/2017 z dnia 27 marca 2017 r. (załączniki nr 3 i 4 do niniejszego 

Zarządzenia). 

 

§ 5 

Dyrektor podaje do publicznej wiadomości wzór wniosku, zgłoszenia do klasy I na rok 

szkolny 2023/2024 oraz oświadczenie woli rodziców (załączniki nr 5-7 do niniejszego 

Zarządzenia). 

§ 6 

Komisja rekrutacyjna zobowiązana jest do wydrukowania terminów rekrutacyjnych oraz 

kryteriów punktowych i wywieszenia ich w miejscach widocznych dla rodziców. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

Zarządzenie opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz przekazane do wiadomości 

pracowników pedagogicznych. 

 

 

Załączniki do Zarządzenia Dyrektora 6/2022/2023 

Załącznik nr 1 – Regulamin 

Załącznik nr 2 - Zarządzenie wójta 1118/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. 

Załącznik nr 3 – Uchwała Rady Gminy nr XXXIV/392/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. 

Załącznik nr 4 – Uchwała Rady Gminy nr XXIV/266/2017 z dnia 27 marca 2017 r. 

Załącznik nr 5 – Zgłoszenie do klasy pierwszej 

Załącznik nr 6– Wniosek do klasy pierwszej 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie woli rodziców kandydata zakwalifikowanego do klasy 

pierwszej 

 


