
ZARZĄDZENIE NR 12C/2023 
WÓJTA GMINY BESTWINA 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina 

Bestwina jest organem prowadzącym na rok szkolny 2023/2024 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 
i art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) 

Wójt Gminy Bestwina zarządza, co następuje: 

§ 1. Określam: 

1) terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania 
dokumentów do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 
1 do zarządzenia, 

2) terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania 
dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do 
zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt Gminy Bestwina 
 

mgr Artur Beniowski 
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 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Bestwina Nr 

12c/2023 z 30 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych 

szkół podstawowych, dla których Gmina Bestwina jest 

organem prowadzącym na rok szkolny 2023/2024. 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI 

PUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNYM 2023/2024  

 

Rodzaj czynności 

Termin postępowania rekrutacyjnego 
Termin postępowania 

uzupełniającego 

Rozpoczęcie Zakończenie Rozpoczęcie Zakończenie 

Składanie  deklaracji o 

kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego 

13 luty 2023r. 

godz.8.00 

21 luty 2023r. 

godz.15.00 

  

Rejestracja kandydatów – 

wprowadzenie do systemu 

wniosków o przyjęcie dziecka 

do przedszkola publicznego wraz 

z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1 marzec 2023r. 

godz.8.00 

15 marzec 2023r. 

godz.15.00 

1 czerwiec 

2023r. 

godz.8.00 

9 czerwiec 

2023r. 

godz.15.00 

Weryfikacja i zatwierdzanie 

wniosków przez komisję 

rekrutacyjną, w tym również 

składanie na żądanie komisji 

rekrutacyjnej dodatkowych 

dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w 

oświadczeniach 

1 marzec 2023r. 

godz.8.00 

17 marzec 2023r. 

godz. 15.00 

1 czerwiec 

2023r. 

godz.8.00 

9 czerwiec 

2023r. 

godz.15.00 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych. 

31 marzec 2023r. 

godz. 15.00 

16 czerwiec 2023r. 

godz.15.00 

Potwierdzenie woli przyjęcia przez 

rodziców/opiekunów prawnych w 

placówce zakwalifikowania  

3 kwiecień 2023r. 

godz. 8.00 

12 kwiecień 

2023r. 

godz.15.00 

19 czerwiec 

2023r. 

godz.8.00 

23 czerwiec 

2023r. 

godz.15.00 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy przyjętych i nieprzyjętych  

14 kwiecień 2023r. 

godz. 15.00 

28 czerwiec 2023r. 

godz. 15.00 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Bestwina Nr 

12c/2023 z 30 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych 

szkół podstawowych, dla których Gmina Bestwina jest 

organem prowadzącym na rok szkolny 2023/2024. 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS 

PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNYM 2023/2024  

 

 

 

 

Rodzaj czynności 

Termin postępowania rekrutacyjnego 

Rozpoczęcie Zakończenie 

Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie 

dziecka do klasy pierwszej. 1 marzec 2023r. 

godz.8.00 

15 marzec 2023r. 

godz.15.00 

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez 

komisję rekrutacyjną, w tym również składanie na 

żądanie komisji rekrutacyjnej dodatkowych 

dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawarte w oświadczeniach. 

20 marzec 2023r. 

godz.9.00 

24 marzec 2023r. 

godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych. 

31 marzec 2023r. 

godz. 15.00 

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej. 
3 kwiecień 2023r. 

godz. 9.00 

5 kwiecień 2023r. 

godz.13.00 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej. 
14 kwiecień 2023r. 

godz. 15.00 

Dodatkowy termin rekrutacji. 1 czerwiec 2023r. 9 czerwiec 2023r. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5F02FD55-B17D-49B9-86FA-E702E6E5AF22. Podpisany Strona 1


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Bestwina Nr 12c/2023 z 30 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Bestwina jest organem prowadzącym na rok szkolny 2023/2024.
	Zalacznik 2 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Bestwina Nr 12c/2023 z 30 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Bestwina jest organem prowadzącym na rok szkolny 2023/2024.

