
ZARZĄDZENIE NR 8/2023 
WÓJTA GMINY LISEWO 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola i klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie. 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola oraz klasy 
pierwszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie na rok szkolny 2023/2024; 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

1. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej. 03.03.2023 r. 

2. 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego oraz zgłoszenia dziecka do klasy I w roku 
szkolnym 2023/2024 (rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka 
do klasy I zamieszkałe w obwodzie szkoły). 
(w sekretariacie ul. Toruńska 17)  

06.03.2023 - 17.03.2023 r. 

3. Prace komisji rekrutacyjnej. 03.03.2023 – 21.08.2023 r. 

4. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz  
z załącznikami (w sekretariacie ul. Toruńska 17). 

27.03.2023 - 07.04.2023 r.  
(700 - 1500) 

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 17.04.2023 r. godz. 1400 

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. 24.04.2023 r. godz. 1400 

7. Składanie wniosków o uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do 
przedszkola. 25.04.2023 – 02.05.2023 r. 

8. Przygotowanie i wydanie przez komisję rekrutacyjną 
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. 04.05.2023 – 12.05.2023 r. 

9. 
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy 
przyjęcia. 

15.05.2023 – 19.05.2023 r. 

10. 
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołaniaod rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej wyrażonegow pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia 

22.05.2023 – 26.05.2023 r. 

11. Rekrutacja uzupełniająca.Tylko wtedy, gdy zostaną wolne 
miejsca po głównej rekrutacji 05.06.2023 – 14.07.2023 r. 

12. Ostateczne wyniki rekrutacji 21.08.2023 r. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia rekrutacyjnego 
postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024. 
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§ 4. Wzory dokumentów obowiązują takie, jak w postępowaniu zasadniczym. Kandydaci 
niezakwalifikowani w postępowaniu zasadniczym dokumenty składają ponownie. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

mgr Jakub Kochowicz 
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