
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI 

z dnia 9 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli 

publicznych oraz oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 29 ust. 2 pkt 2, art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, 
poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730, poz. 2089) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków 
Kujawski: 

Rodzaj czynności Termin postępowania 
rekrutacyjnego 

Termin postępowania 
uzupełniającego 

Potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego 
(przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostawieniu 
dziecka w dotychczasowym przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym). 

od 1 lutego 2023 r. 
do 9 lutego 2023 r. 

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

Złożenie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu 

od 10 lutego 2023 r. 
do 28 lutego 2023 r. 

od 26 czerwca 2023 r. 
do 4 sierpnia 2023 r. 

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję 
rekrutacyjną. 

od 1 marca 2023 r. 
do 3 marca 2023 r. 

od 7 sierpnia 2023 r. 
do 8 sierpnia 2023 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

6 marca 2023 r. 9 sierpnia 2023 r. 

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

od 7 marca 2023 r. 
do 10 marca 2023 r. 

od 10 sierpnia 2023 r. 
do 11 sierpnia 2023 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych . 

13 marca 2023 r. 16 sierpnia 2023 r. 

§ 2. Ustala się następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski: 

Rodzaj czynności Termin postępowania 
rekrutacyjnego 

Termin postępowania 
uzupełniającego 

Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. od 1 lutego 2023 r. 
do 10 lutego 2023 r. 

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

Złożenie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej 
dzieci spoza obwodu z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

od 13 lutego 2023 r. 
do 24 lutego 2023 r. 

od 26czerwca 2023 r. 
do 4 sierpnia 2023 r. 
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w postępowaniu. 

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję 
rekrutacyjną. 

od 1 marca 2023 r. 
do 3 marca 2023 r. 

od 7 sierpnia 2023 r. 
do 8 sierpnia 2023 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

6 marca 2023 r. 9 sierpnia 2023 r. 

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

od 07 marca 2023 r. 
do 10 marca 2023 r. 

od 10 sierpnia 2023 r. 
do 11 sierpnia 2023 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych . 

13 marca 2023 r. 16 sierpnia 2023 r. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkola publicznego i publicznych szkół  
podstawowych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w Piotrkowie Kujawskim. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. 

 

   

Burmistrz Miasta i Gminy 
Piotrków Kujawski 

 
 

Sławomir Henryk Bogucki 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8ED3CDD1-8927-4834-9C27-7BC8FF651343. Podpisany Strona 2


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5


