
ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.12.2023 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 9 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40), art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  
1. Ustala się harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 

2023/2024 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz. 
2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2.  
1. Ustala się harmonogram przeprowadzania postępowania uzupełniającego na rok szkolny 

2023/2024 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz. 
2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 3.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz oraz Dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Swarzędz. 

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA 

SWARZĘDZ 
 

dotyczy: klas I ogólnodostępnych oraz klasy integracyjnej 
 

OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI 
1 marca 2023 r., godz. 
8:00 

15 marca 2023 r., godz. 
15:00 

Wypełnienie zgłoszeń w 
systemie elektronicznym i 
złożenie w  placówce – dotyczy 
kandydatów, którzy wybierają 
szkołę obwodową. 
Wypełnienie wniosków i 
złożenie w placówce - dla 
kandydatów spoza obwodu 
szkoły oraz dla kandydatów 
do klasy pierwszej 
integracyjnej. 

29 marca 2023 r., godz. 
15:00 

 Opublikowanie list kandydatów 
zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych. 

29 marca 2023 r., godz. 
15:00 

6 kwietnia 2023 r., godz. 
15:00 

Pisemne potwierdzenie przez 
rodziców/opiekunów woli 
przyjęcia dziecka w szkole, do 
której kandydat został 
zakwalifikowany. 

12 kwietnia 2023 r., godz. 
9:00 

 Opublikowanie list uczniów 
przyjętych i nieprzyjętych (z listy  
zakwalifikowanych). 

  Składanie przez 
rodziców/opiekunów 
kandydatów nieprzyjętych 
wniosków do komisji 
rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 
w terminie 3 dni od dnia 
opublikowania listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych. 

  Wydanie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia w terminie 3 dni od 
dnia wystąpienia 
rodzica/opiekuna z wnioskiem o 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WOM.0050.1.12.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
z dnia 9 stycznia 2023 r.
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wydanie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 

  Złożenie do dyrektora  placówki 
odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym 
uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia. 

  Rozstrzygnięcie przez dyrektora 
placówki odwołania w termie 3 
dni od dnia otrzymania 
odwołania. 
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HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ 
 NA ROK SZKOLNY 2023/2024  DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH 

ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ 
 

dotyczy: klas I ogólnodostępnych oraz klasy integracyjnej 
 

OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI 
8 maja 2023 r., godz. 8:00 19 maja 2023 r., godz. 

15:00 
Złożenie wniosków wraz z 
załącznikami w  placówce 
pierwszego wyboru (dotyczy 
tylko nowych kandydatów)  

5 czerwca 2023 r., godz. 
15:00 

 Opublikowanie list kandydatów 
zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych. 

5 czerwca 2023 r., godz. 
15:00 

12 czerwca 2023 r., godz. 
15:00 

Pisemne potwierdzenie przez 
rodziców/opiekunów woli zapisu 
dziecka w szkole, do której 
kandydat został 
zakwalifikowany. 

14 czerwca 2023 r., godz. 
9:00 

 Opublikowanie list uczniów 
przyjętych i nieprzyjętych (z listy 
zakwalifikowanych). 

  Składanie przez 
rodziców/opiekunów 
kandydatów nieprzyjętych 
wniosków do komisji 
rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 
w terminie 3 dni od dnia 
opublikowania listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych. 

  Wydanie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia w terminie 3 dni od 
dnia wystąpienia 
rodzica/opiekuna z wnioskiem o 
wydanie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 

  Złożenie do dyrektora  placówki 
odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym 
uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WOM.0050.1.12.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
z dnia 9 stycznia 2023 r.
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w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia. 

  Rozstrzygnięcie przez dyrektora 
placówki odwołania w termie 3 
dni od dnia otrzymania 
odwołania. 
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