
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, punktu 
przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Dolsk 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1082 ze zmianami) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do 
publicznego przedszkola oraz do punktu przedszkolnego określa się następujące terminy: 

L.p. Rodzaj czynności Postępowanie 
rekrutacyjne 

Postępowanie 
uzupełniające 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub punktu 
przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

01.03.2023 - 
31.03.2023 

04.05.2023 -
11.08.2023 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
przedszkola lub punktu przedszkolnego i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

03.04.2023 - 
07.04.2023 

14.08.2023 - 
17.08.2023 

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

12.04.2023 18.08.2023 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia - brak pisemnego potwierdzenia jest 
rozumiany jako rezygnacja z dalszego procesu rekrutacji 

12.04.2023 -
21.04.2023 

21.08.2023 -
25.08.2023 

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

24.04.2023 28.08.2023 

§ 2. 1. Uchwała Nr XXXV/235/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2021 r.  w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz 
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Dolsk (Dz. Urz. Woj. Wiel. 
poz. 8450) określa następujące kryteria i liczbę punktów za dane kryterium w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego: 

1) rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący kandydata pracują/e lub 
prowadzą/i działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne – 4 punkty, 

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub punktu przedszkolnego - 3 punkty, 

3) pracujący jeden z rodziców/opiekunów prawnych - 2 punkty, 

4) rodzeństwo kandydata uczęszczało do tego samego przedszkola lub punktu przedszkolnego – 1 punkt. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w ust.1 przedkłada się następujące 
dokumenty: 

1) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej 
lub gospodarstwa rolnego, 

2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego 
przedszkola lub punktu przedszkolnego. 

§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół 
podstawowych na rok szkolny 2023/2024, określa się następujące terminy: 

L.p. Rodzaj czynności Postępowanie 
rekrutacyjne 

Postępowanie 
uzupełniające 
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1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

20.02.2023- 
20.03.2023 

14.04.2023 -
12.05.2023 

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 

21.03.2023 - 
24.03.2023 

15.05.2023- 
19.05.2023 

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

27.03.2023 22.05.2023 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia  - brak pisemnego potwierdzenia jest 
rozumiany jako rezygnacja z dalszego procesu rekrutacji 

28.03.2023 -
12.04.2023 

23.05.2023 -
06.06.2023 

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

13.04.2023 07.06.2023 

§ 4. 1. Uchwała Nr XXVIII/183/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dolsk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
publicznej szkoły podstawowej (Dz. Urz. Woj. Wiel. poz. 2221), określa następujące kryteria i liczbę punktów 
za dane kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej 
szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Dolsk, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami: 

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 5 pkt, 

2) miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt, 

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych 
w zapewnieniu mu należnej opieki - 3 pkt. 

2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w ust.1 przedkłada się następujące 
dokumenty: 

1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o spełnianiu obowiązku szkolnego w danej szkole przez 
rodzeństwo kandydata, 

2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu pracy znajdującym się w obwodzie danej szkoły, 

3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkiwaniu krewnych kandydata w obwodzie danej 
szkoły. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Dolsk. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta i Gminy 
Dolsk 

 
 

Barbara Wierzbińska 
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