
ZARZADZENIE NR 12/2023 
WOJTA GMINY BADKOWO 

z dnia 23 stycznia 2023 roku 

w sprawie okreslenia termin6w przeprowadzenia postepowania  rekrutacyjnego 

i postepowania uzupelniajacego, w tym terminéw skladania dokumentéw do przedszkola, 

oddzialow przedszkolnych i klas pierwszych Szkolty Podstawowej prowadzonych przez gmine 

Badkowo na rok szkolny 2023/2024. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 

z 2023 r. poz. 40), w zwiazku z art. 154 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), zarzadzam, co 

nastepuje: 

§1. 

Ustalam na rok szkolny 2023/2024 terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego 

i postepowania uzupelniajacego, w tym terminy skladania dokumentow na rok szkolny 2023/2024: 

1) dla przedszkola i oddzialow przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Badkowie, zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do niniejszego zarzadzenia; 

2) dla klas pierwszych Szkoty Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Badkowie. zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do niniejszego zarzadzenia. 

§2. 

Wykonanie zarzadzenia powierzam dyrektorowi Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Badkowie. 

§ 3. 

Zarzadzenie wcehodzi w zycie z dniem podjecia. 

 



Zalacznik nr 1 do Zarzqgdzenia Nr 12/2023 

Wajta Gminy Bgdkowo 

z dnia 23 stycznia 2023 roku 

Harmonogram rekrutacji do przedszkola i oddzialéw przedszkolnych 
w Zespole Szkolno-PrzedszkolInym w Badkowie na rok szkolny 2023/2024 

  

Data 

  

od do   

Etap rekrutacji/ezynnosé rodzica 

  

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 

  

20 lutego 

  
03 marca 

  
Ztozenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. 
  

Postepowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddzial6w przedszkolnych 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

  

20 lutego Udostepnienie oferty przedszkoli i oddzialow 

przedszkolnych w szkole podstawowe} 

  

22 lutego 20 marca Skladanie wnioskéw o przyjecie w sekretariacie. 

  

22 lutego 

  

20 marca Zlozenie w szkole wniosku o przyjecie oraz 

dokumentéw potwierdzajacych spetnianie 

kryteriéw rekrutacyjnych. 

UWAGA 

1. Kopie orzeczenia o potrzebie ksztatcenia specjalnego 

wydanego ze wzgledu na niepelnosprawnosé, 

poswiadezona za zgodnosé z oryginatem przez 

rodzica kandydata, nalezy zlozyé w kazdym 

przedszkolu iszkole wskazanej na liscie preferencji, 

w ktorej wybrano oddziaty integracyjne. 

2. Kopie decyzji dyrektora szkoty podstawowej 

o odroczeniu obowigazku szkolnego, poSwiadezona za 

zgodnos¢ zoryginalem przez rodzica kandydata, 

nalezy zlozy¢ w przedszkolu/szkole wskazanej na 

pierwszej pozycji na liscie preferencji. 
  

17 kwietnia Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych. 

  

17 kwietnia 

  

21 kwietnia Zlozenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 

w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do ktorej 

dziecko zostalo zakwalifikowane. 
  

28 kwietnia   Opublikowanie list dzieci przyjetych 

i nieprzyjetych 

  

Procedura odwolaweza 

    28 kwietnia   W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci 

przyjetych i nieprzyjetych rodzic moze wystapi¢ 

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporzadzenie uzasadnienia odmowy przyjecia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

rodzic moze wniesé do dyrektora przedszkola/szkoly 

odwolanie od rozstrzygniecia komisji rekrutacyjnej. 
  

“A 

  

 



  

Postepowanie uzupelniajace do przedszkola i oddzialow przedszkolnych 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
  

5 czerwea Opublikowanie, ogtoszenie wykazu wolnych miejsc. 

  

5 ezerwea 16 ezerwea Skladanie wnioskow o przyjecie w sekretariacie. 

  

5 ezerwea 

  

16 czerwea Ziozenie w szkole wniosku o przyjecie oraz 

dokumentow potwierdzajacych spetnianie kryteri6w 

rekrutacyjnych. 

UWAGA 

|. Kopie orzeczenia 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego 

wydanego ze wzgledu na_niepetnosprawnosé, 

poswiadczona za zgodnosé z oryginatem przez 

rodzica kandydata, nalezy zlozyé w= kazdym 

przedszkolu iszkole wskazanej na liScie preferencji, 

w ktorej wybrano oddzialy integracyjne. 

2. Kopie decyzji dyrektora szkoly podstawowej 

o odroczeniu obowiazku szkolnego, poSwiadczona za 

zgodnos¢ zoryginalem przez rodzica kandydata, 
nalezy zlozy¢ w przedszkolu/szkole wskazanej na 

pierwszej pozycji na liscie preferencji. 
  

20 ezerwea Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych. 

  

20 czerwea 

  

23 czerwea Ziozenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 

w przedszkolu/szkole, do ktorej dziecko zostalo 

zakwalifikowane. 
  

26 ezerwea Opublikowanie list dzieci przyjetych 

i nieprzyjetych. 
  

26 czerwea Procedura odwotaweza (jak wyzej) 

    21 sierpnia   Opublikowanie, ogloszenie wykazu wolnych miejsc 

  

  

 



Zalgcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 12/2023 

Wojta Gminy Badkowo 

z dnia 23 styeznia 2023 roku 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych Szkoly Podstawowej 

w Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Badkowie na rok szkolny 2023/2024 

  

Lp. Rodzaj ezynnosci 
Termin w postepowaniu 

rekrutacyjnym 
  

Ztozenie w szkole obwodowej zgtoszenia do szkoly 
dziecka zamieszkalego w obwodzie danej szkoly. Do 

zgioszenia nalezy dolaczyé oSwiadczenie 0 miejscu 

zamieszkania rodzicow kandydata 1 kandydata. 

od 13 marea 2023r. 

do 28 kwietnia 2023r. 

  

No
 Zlozenie wniosku o przyjecie do szkoly kandydata 

zamieszkalego poza obwodem danej szkolty. Do wniosku 

nalezy dolaczyé dokumenty potwierdzajace spetnianie 
przez kandydata warunkow lub kryteriéw branych pod 

uwage w postepowaniu rekrutacyjnym 

od 03 kwietnia 2023r. 

do 28 kwietnia 2023r. 

  

a Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wnioskéw o 
przyjecie do szkoly oraz dokumentow potwierdzajgcych 

spelnienie warunkow lub kryteriéw branych pod uwage 
w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym podjecie 
ezynnosci, o ktérych mowa w art. 150 ust.7 ustawy - 

Prawo oswiatowe*. 

do 17 maja 2023r. 

  

Podanie do publicznej wiadomosci przez komisj¢ 
rekrutacyjna listy kandydatéw zakwalifikowanych 1 

kandydatow niezakwalifikowanych. 

22 maja 2023r. 

  

cn
 Potwierdzenie przez rodzicéw kandydata woli przyjecia 

dziecka. Potwierdzenie woli nalezy zlozy¢é w formie 

pisemnego oswiadczenia. 

od 22 maja 2023r. 

do 31 maja 2023r. 

  

6.     Podanie do publicznej wiadomosci przez komisje 
rekrutacyjna listy kandydatéw przyjetych i kandydatow 
nieprzyjetych.   05 ezerwea 2023r. 

  

  

 



Postepowanie uzupelniajace 

  

Rodzaj ezynnosci 
Termin w postepowaniu 

rekrutacyjnym 
  

Ziozenie wniosku o przyjecie do szkoly podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzajacymi spetnienie przez kandydata 
warunkow lub kryteriéw branych pod uwage w 

postepowaniu rekrutacyjnym. 

od 05 ezerwea 2023r. 

do 14 czerwea 2023r. 

  

ow
 Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wnioskow o 

przyjecie do szkoly oraz dokumentéw potwierdzajacych 
spelnienie warunkow lub kryteri6w branych pod uwage w 
postepowaniu rekrutacyjnym, w tym podjecie czynnosci, 0 

ktorych mowa w art. 150 ust.7 ustawy - Prawo oSwiatowe*. 

do 16 czerwea 2023r. 

  

Podanie do publicznej wiadomosci przez komisj¢ 

rekrutacyjna listy kandydat6w zakwalifikowanych 1 

kandydatow niezakwalifikowanych. 

19 ezerwea 2023r. 

  

Potwierdzenie przez rodzic6w kandydata woli przyjecia w 

postaci pisemnego oswiadczenia. 
od 19 ezerwea 2023r. 

do 22 czerwea 2023r. 

  

aA
     Podanie do publicznej wiadomosci przez komisje 

rekrutacyjna listy kandydatow przyjetych i kandydat6w 
nieprzyjetych.   22 ezerwea 2023r. 

  

  

 


