
ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.11.2023 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 9 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Swarzędz. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40), art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  
1. Ustala się harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 

2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz. 

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2.  
1. Ustala się harmonogram przeprowadzania postępowania uzupełniającego na rok szkolny 

2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz. 

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 3.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz oraz Dyrektorom publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Swarzędz. 

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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HARMONOGRAM REKRUTACJI  NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO PRZEDSZKOLI 
PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH 

PODSTAWOWYCH  
 

OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI 
13 lutego 2023 r.  22 lutego 2023 r. Rodzice/opiekunowie dzieci 

kontynuujących edukację 
przedszkolną w 
dotychczasowym 
przedszkolu/oddziale 
przedszkolnym mają obowiązek 
złożyć deklarację o dalszym 
uczęszczaniu do placówki 
(roczniki 2017-2020). 

1 marca 2023 r., godz. 
8:00 

15 marca 2023 r., godz. 
15:00 

Wypełnienie wniosku w 
systemie elektronicznym i 
złożenie wraz z załącznikami w  
placówce pierwszego wyboru 
(dotyczy tylko nowych 
kandydatów z roczników 2017 - 
2020). 

29 marca 2023 r., godz. 
15:00 

 Opublikowanie list dzieci 
zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych. 

29 marca 2023 r., godz. 
15:00 

6 kwietnia 2023 r., godz. 
15:00 

Pisemne potwierdzenie woli 
przyjęcia  do 
przedszkola/oddziału 
przedszkolnego, do którego 
dziecko zostało 
zakwalifikowane. 

12 kwietnia 2023 r., godz. 
9:00 

 Opublikowanie list dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych (z listy 
dzieci zakwalifikowanych). 

  Składanie przez 
rodziców/opiekunów dzieci 
nieprzyjętych wniosków do 
komisji rekrutacyjnej o 
sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia w terminie 3 
dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych. 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WOM.0050.1.11.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
z dnia 9 stycznia 2023 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C5300D07-C84E-41E0-85AB-9521061E7027. Podpisany Strona 1



  Wydanie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia w terminie 3 dni od 
dnia wystąpienia 
rodzica/opiekuna z wnioskiem o 
wydanie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 

  Złożenie do dyrektora  placówki 
odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym 
uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia. 

  Rozstrzygnięcie przez dyrektora 
placówki odwołania w termie 3 
dni od dnia otrzymania 
odwołania. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C5300D07-C84E-41E0-85AB-9521061E7027. Podpisany Strona 2



 
 
 
 
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024 
DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W 

SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  
 

OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI 
UZUPEŁNIAJĄCEJ 

8 maja 2023 r., godz. 8:00 19 maja 2023 r., godz. 
15:00 

Złożenie wniosków wraz z 
załącznikami w  placówce 
pierwszego wyboru (dotyczy 
tylko nowych kandydatów z 
roczników 2017 - 2020). 

5 czerwca 2023 r., godz. 
15:00 

 Opublikowanie list dzieci 
zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych. 

5 czerwca 2023 r., godz. 
15:00 

12 czerwca 2023 r., godz. 
15:00 

Pisemne potwierdzenie woli 
przyjęcia  do 
przedszkola/oddziału 
przedszkolnego, do którego 
dziecko zostało 
zakwalifikowane. 

14 czerwca 2023 r., godz. 
9:00 

 Opublikowanie list dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych (z listy 
dzieci zakwalifikowanych). 

  Składanie przez 
rodziców/opiekunów dzieci 
nieprzyjętych wniosków do 
komisji rekrutacyjnej o 
sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia w terminie 3 
dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych. 

  Wydanie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia w terminie 3 dni od 
dnia wystąpienia 
rodzica/opiekuna z wnioskiem o 
wydanie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 

  Złożenie do dyrektora  placówki 
odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WOM.0050.1.11.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
z dnia 9 stycznia 2023 r.
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uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia. 

  Rozstrzygnięcie przez dyrektora 
placówki odwołania w termie 3 
dni od dnia otrzymania 
odwołania. 
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