
Zarządzenie nr 10/2022/23 z dnia 16 stycznia 2023 roku  
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  

w Cieniawie. 
 
 
Na podstawie art. 131 i 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i z dnia 
20.02.2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli i szkół oraz 
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.)  
a także na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Grybów nr 11/2023 z dnia 11.01.2023 roku, ustalam 
co następuje: 
 

§1 
 

Ustalam na rok szkolny 2023/2024 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Cieniawie: 
 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin postępowania 

rekrutacyjnego 

Termin 
postępowania 

uzupełniającego 

1. 
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego w kolejnym 
roku szkolnym  

od 01.02. 2023 
do 08.02. 2023 

-------------- 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

od 16.02.2023 
do 01.03.2023 
do godz. 15.00 

od 01.05.2023 
do 05.05.2023 
do godz. 15.00 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków do oddziału przedszkolnego w 
szkole i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

od 02.03. 2023 
do 09.03. 2023 

od 08.05. 2023 
do 12.05. 2023 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisje rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

14.03.2023 17.05.2023 

5. 
Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów 
prawnych) kandydata woli przyjęcia do 
oddziału przedszkolnego 

od 15.03. 2023 
do 28.03. 2023 
do godz. 15.00 

od 18.05. 2023 
do 26.05. 2023 
do godz. 15.00 

6. 

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

30.03.2023 30.05.2023 

 
  



§2 
Ustalam na rok szkolny 2023/2024 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Cieniawie: 
 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin postępowania 

rekrutacyjnego 

Termin 
postępowania 

uzupełniającego 

1. 

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

od 16.02.2023 
do 01.03.2023 
do godz. 15.00 

od 01.05.2023 
do 05.05.2023 
do godz. 15.00 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

od 02.03. 2023 
do 09.03. 2023 

od 08.05. 2023 
do 12.05. 2023 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisje rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

14.03.2023 17.05.2023 

4. 
Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów 
prawnych) kandydata woli przyjęcia do 
szkoły podstawowej 

od 15.03. 2023 
do 28.03. 2023 
do godz. 15.00 

od 18.05. 2023 
do 26.05. 2023 
do godz. 15.00 

5. 

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

30.03.2023 30.05.2023 

 
§3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Dyrektor Szkoły 
Agata Brożek 


