
Zarządzenie nr 2 /2023 

dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 im. Dobrego Serca w  Czeladzi                                                                                                                                                                    

z dnia 13 lutego 2023  roku 

 

w  sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz terminów 

postępowania uzupełniającego a także  wzorów: deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego , 

wniosku o przyjęcie dziecka do  Przedszkola  Publicznego nr 1 im. Dobrego Serca  

w Czeladzi oraz wzorów oświadczeń. 

Na podstawie:  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.  2021 poz. 1082 z późń. 

zm.) oraz Zarządzenia Nr 28/2023  Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 26 stycznia 2023 roku. 

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

 
Wprowadzam terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w  roku szkolnym 2023/2024: 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania 

przedszkolnego 

Od 17.02.2023 r. 

do 24.02.2023 r. 

Nie dotyczy 

2. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym/ uzupełniającym 

Od 27.02.2023 r. 

do 

17.03.2023 r. 

Od 08.05.2023 r.  

do 

12.05.2023 r. 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym/ uzupełniającym, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150  

ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 

Do 03.04.2023 r. Do 26.05.2023 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

04.04.2023 r. 

 

29.05.2023 r. 

 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

dziecka do przedszkola w formie pisemnego 

oświadczenia 

Od 05.04.2023 r. 

do 

14.04.2023 r. 

Od 30.05.2023 r.  

do 

07.06.2023 r. 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

17.04.2023 r. 

 

12.06.2023 r. 

 

 

§ 2 
Wprowadzam  w Przedszkolu nr 1 w Czeladzi  wzory:  Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego 

(zał. nr 1) , Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola (zał. nr 2)   Oświadczeń:  

 o wielodzietności ( zał. nr 3), o samotnym wychowywaniu (zał. nr 4) , o zatrudnieniu ( zał. nr 5) 

§ 3 
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej. 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024. 

 

 

        ........................................... 
                       (pieczęć i podpis dyrektora) 


