
ZARZĄDZENIE NR 2174/23  
BURMISTRZA POLKOWIC 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniach rekrutacyjnych 
i postępowaniach uzupełniających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, 
do klas I szkół podstawowych, oddziałów dwujęzycznych oraz oddziałów sportowych 
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024. 

 Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia  
2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.1) ) zarządza się,  
co następuje: 

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym do oddziału dwujęzycznego klasy VII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Polkowicach na rok szkolny 2023/2024, zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym do oddziału sportowego klasy IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana 
Wyżykowskiego w Polkowicach na rok szkolny 2023/2024, zgodnie z załącznikiem 
nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

   

Z-ca Burmistrza 
 
 

Z up. 
Burmistrza Sebastian 

Sypko 

 

 
1)  z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089. 
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Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024. 
 

Lp. Rodzaj czynności  

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym  

1. 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego na kolejny rok szkolny, przez rodziców 

dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024  

do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy 

wychowania przedszkolnego. 

do 13.02.2023 r. - 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki na rok 

szkolny 2023/2024 oraz dokumentów  potwierdzających 

spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

   od 20.02.2023 r. 

   do 10.03.2023 r. 

         

od 04.05.2023 r. 

do 12.05.2023 r. 

       

3.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie odpowiednio do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy 

wychowania przedszkolnego i dokumentów, o których 

mowa w pkt. 2, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 

ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

od 13.03.2023 r. 

do 23.03.2023 r. 

      

od 15.05.2023 r. 

do 19.05.2023 r. 

 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia 

24.03.2023 r. 23.05.2023 r. 

5. 

Złożenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do 

przyjęcia potwierdzenia woli zapisu dziecka do 

przedszkola. 

od 24.03.2023 r. 

do 07.04.2023 r. 

od 23.05.2023 r. 

do 26.05.2023 r. 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych. 

12.04.2023 r. 29.05.2023 r. 

  7.  

Poinformowanie Burmistrza Polkowic - zgodnie z art. 31 

ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

- przez dyrektorów przedszkoli oraz szkół, w których 

zorganizowano oddziały przedszkolne o liczbie dzieci 

nieprzyjętych lub o liczbie wolnych miejsc  

do 13.04.2023 r.  

do godz. 1500 

  do 30.05.2023 r.  

do godz. 1500 

8.  

 

 

Wskazanie - zgodnie z art. 31 ust. 10 i ust. 11 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - przez 

Burmistrza Polkowic innego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy 

wychowania przedszkolnego, do którego dziecko będzie 

mogło uczęszczać. 

do 28.04.2023 r. do 23.06.2023 r. 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2174/23 

Burmistrza Polkowic

z dnia 30 stycznia 2023 r.
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Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
gmina Polkowice na rok szkolny 2023/2024. 
 

Lp. Rodzaj czynności  
Termin  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym  

1. 
Zgłoszenie kandydata do klasy I zamieszkałego w obwodzie 
szkoły podstawowej 

od 01.02.2023 r. 
do 31.03.2023 r. 

------- 

2. 

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

od 20.03.2023 r. 
do 31.03.2023 r. 

 

od 26.06.2023 r. 
do 30.06.2023 r. 

 

3.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do klas I szkoły podstawowej i dokumentów, o których mowa 
w pkt. 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności określonych w art. 150 ust. 7 ustawy 
z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

od 03.04.2023 r. 
do 21.04.2023 r. 

od 03.07.2023 r. 
do 07.07.2023 r. 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas I 
szkół podstawowych  

24.04.2023 r. 
 

10.07.2023 r. 
 

5. 
Złożenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego  
do przyjęcia do klasy I potwierdzenia woli zapisu dziecka  
do szkoły podstawowej. 

od 24.04.2023 r. 
do 10.05.2023 r. 

od 10.07.2023 r. 
do 21.07.2023 r. 

6. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc 

12.05.2023 r. 
 

26.07.2023 r. 
 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2174/23 

Burmistrza Polkowic

z dnia 30 stycznia 2023 r.
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Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym do oddziału dwujęzycznego klasy VII Szkoły Podstawowej nr 4  

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach na rok szkolny 2023/2024. 
 

Lp. Rodzaj czynności  

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym  

1. 
Złożenie deklaracji przystąpienia do sprawdzianu 

predyspozycji językowych z języka angielskiego. 

od 27.02.2023 r. 

do 10.03.2023 r. 

od 26.06.2023 r. 

do 30.06.2023 r. 

2.  
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych  

z języka angielskiego. 
20.03.2023 r. 07.07.2023 r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału 

dwujęzycznego.  

22.03.2023 r. 11.07.2023 r. 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  

w postaci pisemnego oświadczenia. 

od 22.03.2023 r. 

do 31.03.2023 r. 

od 11.07.2023 r. 

do 21.07.2023 r. 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc. 

04.04.2023 r. 25.07.2023 r. 

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2174/23 

Burmistrza Polkowic

z dnia 30 stycznia 2023 r.
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Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym do oddziału sportowego klasy IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana 

Wyżykowskiego w Polkowicach na rok szkolny 2023/2024. 
 

Lp. Rodzaj czynności  

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym  

1. 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach. 

od 13.03.2023 r. 

do 27.03.2023 r. 

od 15.05.2023 r. 

do 19.05.2023 r. 

2.  Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej. 
od 29.03.2023 r. 

do 05.04.2023 r. 

od 22.05.2023 r. 

do 24.05.2023 r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału sportowego. 

06.04.2023 r. 25.05.2023 r. 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  

w postaci pisemnego oświadczenia. 

od 11.04.2023 r. 

do 17.04.2023 r. 

od 25.05.2023 r. 

do 31.05.2023 r. 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc. 

18.04.2023 r. 01.06.2023 r. 

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2174/23 

Burmistrza Polkowic

z dnia 30 stycznia 2023 r.
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