
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.8.2023 
WÓJTA GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu 
uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz klasy I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę 

Domaszowice 

Na podstawie art.154 ust.1 pkt 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 
Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie Gminy Domaszowice prowadzą rekrutację na 
rok szkolny 2023/2024 na podstawie zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1082 z póżn. zm.). 

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Domaszowicach, dla którego Gmina 
Domaszowice jest organem prowadzącym, 

2) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach, dla której 
Gmina Domaszowice jest organem prowadzącym, 

3) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Domaszowicach lub 
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach, dla których Gmina Domaszowice jest 
organem prowadzącym. 

§ 3. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego 
w roku szkolnym 2023/2024 do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Domaszowice, określone 
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego 
w roku szkolnym 2023/2024 do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Domaszowice, określone 
w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Ustala się dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, w tym niezbędne do 
potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 6 określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 6. Ustala się kryteria oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym do 
przedszkola, określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych,  dla których Gmina 
Domaszowice jest organem prowadzącym. 

§ 8. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej 
www.domaszowice.pl       jak również na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice, Publicznego 
Przedszkola w Domaszowicach  oraz Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Domaszowice 
 
 

Urszula Medyk 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.8.2023 

Wójta Gminy Domaszowice 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 
2023/2024 do przedszkola prowadzonego przez Gminę Domaszowice 

Lp. Określenie czynności Termin postępowania 
rekrutacyjnego 

Termin postępowania 
uzupełniającego 

1. 
Pobranie i złożenie deklaracji 
kontynuacji uczęszczania dziecka do  
przedszkola 

1 – 17 lutego 2023 r. ------------------------------ 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata kryteriów branych pod 
uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 

6 marca – 24 marca 2023 r. 15 maja – 26 maja 2023 r. 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola i 
dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez kandydata kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

27 marca – 31 marca 
2023 r. 

29 maja - 5 czerwca 
2023 r. 

4. 

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

 

4 kwietnia 2023 r. 
14 czerwca 2023 r. 

5. 

Potwierdzenie przez rodzica lub 
opiekuna prawnego kandydata, woli 
przyjęcia do przedszkola w formie 
oświadczenia 

5 kwietnia – 14 kwietnia 2023 
r. 13 – 22 czerwca 2023 r. 

6. 
Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

21 kwietnia 2023 r. 23 czerwca 2023 r. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.8.2023 

Wójta Gminy Domaszowice 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 
2023/2024 do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Domaszowice 

Lp. Określenie czynności Termin postępowania 
rekrutacyjnego 

Termin postępowania 
uzupełniającego 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata kryteriów branych pod 
uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 

6 marca – 24 marca 2023 r. 15 maja – 26 maja 2023 r. 

2. 

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

27 marca – 31 marca 
2023 r. 

29 maja - 5 czerwca 
2023 r. 

3. 

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

 

4 kwietnia 2023 r. 
14 czerwca 2023 r. 

4. 

Potwierdzenie przez rodzica lub 
opiekuna prawnego kandydata, woli 
przyjęcia do szkoły w formie 
oświadczenia 

5 kwietnia – 14 kwietnia 2023 
r. 13 – 22 czerwca 2023 r. 

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

21 kwietnia 2023 r. 23 czerwca 2023 r. 
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.8.2023 

Wójta Gminy Domaszowice 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

Dokumenty w postępowaniu  rekrutacyjnym  na rok szkolny 2023/2024, w tym niezbędne do potwierdzenia 
spełnienia kryteriów w pierwszym oraz drugim  etapie rekrutacji 

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 wraz 
z załącznikami: 

a) Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, 

b) Oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności rodziny kandydata, 

c) Oświadczenie wnioskodawcy o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem, 

d) Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu lub nauce. 

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych: 

a) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność dziecka (o ile takie 
wystawiono), 

b) Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, 

c) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, 

d) Dokument poświadczający objęcie dziecka piecza zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

3. Deklaracja  kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu w roku szkolnym – dotycząca rodziców 
lub opiekunów prawnych, których dziecko/dzieci uczęszczają w bieżącym roku szkolnym do publicznego 
przedszkola. 

4. Potwierdzenie przez rodziców lub opiekunów prawnych woli zapisu dziecka do przedszkola. 
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OR.0050.8.2023 

Wójta Gminy Domaszowice 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

Kryteria oraz liczba punktów  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

Lp. Kryteria określone w art. 131 ust. 2 i 3 w ustawy  z dnia  
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 

Liczba 
punktów 

1 Wielodzietność rodziny kandydata  25 

2 Niepełnosprawność kandydata 25 

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 25 

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 25 

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 25 

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  25 

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 25 
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