
ZARZĄDZENIE Nr 7/23
BURMISTRZA WIELUNIA 
z dnia 25 stycznia 2023r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach

podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Wieluń na rok szkolny 2023/2024 oraz wzoru wniosku i zgłoszenia, o których

mowa w art. 152 ustawy Prawo Oświatowe
 

Na podstawie art. 152, art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ustala  się  terminy  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego,  w tym terminy składania dokumentów, do publicznych
przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach  podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok szkolny 2023/2024, stanowiące załącznik Nr 1
do zarządzenia.

2. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego,  w  tym  terminy składania  dokumentów,  do  klas  I  publicznych  szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok szkolny 2023/2024 stanowiące
załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Ustala  się  wzór  wniosku  o  przyjęcie  do  publicznego  przedszkola  i  oddziału
przedszkolnego  w  publicznej  szkole  podstawowej,  stanowiący  załącznik  Nr  3  do
zarządzenia.

§ 3. Ustala się dla uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły wzór zgłoszenia do
pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Ustala się dla uczniów spoza obwodu szkoły wzór wniosku o przyjęcie do klasy
pierwszej publicznej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  dyrektorom  przedszkoli  i  szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wielunia
Paweł Okrasa



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/23
Burmistrza Wielunia 
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok szkolny 2022/2023

L.p. Czynność Postępowanie
rekrutacyjne

Postępowanie
uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym (wniosek do wypełnienia i 
wydrukowania na stronie: https://przedszkola-
wielun.nabory.pl/).

20.02 - 10.03.2023 r. 24.04 – 26.04.2023  r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym.

13.03 - 15.03.2023 r. 27.04.2023 r.

3.
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych.

16.03.2023 r. 28.04.2023 r.

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

27.03.2023 r. 04.05.2023 r.

Burmistrz Wielunia
Paweł Okrasa



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 7/23
Burmistrza Wielunia 
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas I publicznych

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok szkolny 2022/2023

L.p. Czynność Postępowanie
rekrutacyjne

Postępowanie
uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do 
wypełnienia i wydrukowania na stronie:
https://sp-wielun.nabory.pl/).

20.02 - 10.03.2023 r. 24.04 – 26.04.2023  r.

2.

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

13.03 - 15.03.2023 r. 27.04.2023 r.

3.

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

16.03.2023 r. 28.04.2023 r.

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

27.03.2023 r. 04.05.2023 r.

Burmistrz Wielunia
Paweł Okrasa



Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 7/23
Burmistrza Wielunia 
z dnia 25 stycznia 2023 r.





Data wypełnienia wniosku

Podpis rodziców / opiekunów prawnych

Data przyjęcia wniosku przez placówkę

Burmistrz Wielunia
Paweł Okrasa



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 7/23
Burmistrza Wielunia 
z dnia 25 stycznia 2023 r.



Burmistrz Wielunia
Paweł Okrasa



Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 7/23
Burmistrza Wielunia 
z dnia 25 stycznia 2023 r.





                                                                                       

Burmistrz Wielunia
Paweł Okrasa


