
ZARZĄDZENIE NR ZOS.0050.1.2023 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ 

z dnia 20 stycznia 2023 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych i klas pierwszych publicznych szkól podstawowych, prowadzonych przez 
Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gn1innym 
(Dz. U. z 2023 poz. 40), art. 29 ust. 2 pkt 2 i art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 
1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się tenniny przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, zgodnie z załącznikiem Nr 1 
do zarządzenia. 

§ 2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym tem1iny składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas 
pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina 
Dobrzyń nad Wisłą, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 

§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym obowiązują kryteria 
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba 
punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone uchwałą 

Nr XXXVV184/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad 
Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów, uchwałą Nr XXXVI/185/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad 
Wisłą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, 

przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych oraz 
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

BUR t! IS T RZ 
Miasta i miny 

Piotr Wiś 
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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr ZOS.0050.1 .2023 
Bunnistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 
z dnia 20 stycznia 2023 roku 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

DO PRZEDSZKOLI LUB ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, 

DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA 
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ 

Rodzaj czynności Termin Termin 
w postępowaniu w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzupelniaiacym 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu 
30 stycznia 2023 r. -

\vychowania przedszkolnego 
6 lutego 2023 r. -------------------

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ 
oddziału przedszkolnego wraz z dokumentan1i 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 6 lutego 2023 r. - 21 kwietnia 2023 r. -

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 20 lutego 2023 r. 28 kwietnia 2023 r. 
postępowaniu rekrutacyjnym 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego i dokumentów potwierdzających 
do do 

spełnianie przez kandydata warunków lub 
31 marca 2023 r. 8 maja 2023 r. 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 3 kwietnia 2023 r. 10 maja 2023 r. 

niezakwalifikowanych 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
4 kwietnia 2023 r. - 11 maja 2023 r. 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 
14 kwietnia 2023 r. - 18 maja 2023 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

21 kwietnia 20023 r. 19 maja 2023 r. 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

Procedura odwoławcza 
od 24 kwietnia 2023 r. od 22 maja 2023 r. 
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Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr ZOS.0050.1.2023 
Bunnistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 
z dnia 20 stycznia 2023 roku 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

DO SZKÓŁ PODST A W OWYCH, 
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA 

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ 

Rodzaj czynności Termin Termin 
w postępowaniu w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzupelniaiacym 

Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci 
30 stycznia 2023 r. -

zamieszkałych w obwodzie szkoły 
6 lutego 2023 r. -------------------

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 6 lutego 2023 r. - 21 kwietnia 2023 r. -
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 20 lutego 2023 r. 28 kwietnia 2023 r. 

w po tępowaniu rekrutacyjnym 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 

podstawowej i dokumentów 
do do 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 
31 marca 2023 r. 8 maja 2023 r. 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 3 lrn-·ietnia 2023 r. 1 O maja 2023 r. 

niezakwalifikowanych 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
4 kwietnia 2023 r. - 11 maja 2023 r. 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 
14 kwietnia 2023 r. - 18 maja 2023 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

21 kwietnia 20023 r. 19 maja 2023 r. 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

Procedura odwoławcza 
od 24 kwietnia 2023 r. od 22 maja 2023 r. 
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