
ZARZĄDZENIE NR 12/2023 
WÓJTA GMINY KAMIENIEC 

z dnia 23 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 
szkolny 2023/2024 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Kamieniec 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  14 grudnia  2016r.  Prawo  
oświatowe  (Dz. U.  z 2021r.,   poz. 1082 ze zmianami) Wójt Gminy Kamieniec 
zarządza co następuje: 

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 
szkolny 2023/2024 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Kamieniec, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Rodzic, opiekun prawny dziecka składa dokumenty w sekretariacie 
placówki oświatowej, w której funkcjonuje I klasa. 

§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok 
szkolny 2023/2024 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Kamieniec, obowiązują kryteria zawarte w Uchwale Nr XXII/137/2017 Rady 
Gminy Kamieniec z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów 
rekrutacji wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamieniec oraz w uchwale Uchwale 
Nr XXIX/237/2022 z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie zmiany ww. Uchwały Nr 
XXII/137/2017. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA  
ROK SZKOLNY 2023/2024 DO Kl. I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC 
 

 
Lp. 

 
Czynności 

Termin 
postępowan

ia 
rekrutacyjn

ego* 

Termin 
postępowania 
uzupełniające

go** 

 
 
1. 

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

29.05.2023 r. - 
16.06.2023 r. 

09.08.2023 r. - 
11.08.2023 r. 

 
 
 
2. 

Weryfikacja przez komisję  rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w 
tym dokonanie przez przewodniczącego komisji  
rekrutacyjnej  czynności,  o  których  mowa w 
art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe. 

19.06.2023 r. - 
23.06.2023 r. 

18.08.2023 r. 

 
 
3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

do 30.06.2023 
r. 

do 23.08.2023 r. 

 
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 
30.06.2023 r. - 
07.07.2023 r. 

23.08.2023 r.- 
25.08.2023 r. 

 
5. 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych. 

do 14.07.2023 
r. 

do 29.08.2023 r. 

 
* Termin postępowania jeżeli w danej szkole będą jeszcze wolne miejsca po 
przeprowadzeniu naboru do kl. I w oparciu o art. 133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe. 
** Termin postępowania jeżeli w danej szkole będą jeszcze wolne miejsca po 
przeprowadzeniu rekrutacji 

Załącznik do zarządzenia Nr 12/2023
Wójta Gminy Kamieniec
z dnia 23 stycznia 2023 r.
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