
Zrządzenie Nr 15G/2023 

Wójta Gminy Branice 

z dnia 20.02.2023 r. 

 

w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół 

podstawowych 

 

Na podstawie 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 z poźn. zm.) 

      

Wójt Gminy Branice 

     zarządza co następuje: 

 

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2023/2024 do publicznych szkół podstawowych określa się następujące terminy: 

1) Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych: 

a) w postępowaniu rekrutacyjnym – od 1 do 31 marca 2023 r., 

b) w postępowaniu uzupełniającym - od 4 maja do 26 maja 2023 r.; 

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 

oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w 

art. 150 ust. 7 ustawy: 

a) w postępowaniu rekrutacyjnym - od 3 kwietnia do 14 kwietnia 2023 r., 

b) w postępowaniu uzupełniającym - od 26 maja do 9 czerwca 2023 r.; 

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 

a) w postępowaniu rekrutacyjnym - 18 kwietnia 2023 r., 

b) w postępowaniu uzupełniającym - 12 czerwca 2023 r.; 

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego 

oświadczenia: 

a) w postępowaniu rekrutacyjnym - od 19 do 25 kwietnia 2023 r., 

b) w postępowaniu uzupełniającym - od 13 do 20 czerwca 2023 r.; 

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych: 

a) w postępowaniu rekrutacyjnym - 27 kwietnia 2023 r., 

b) w postępowaniu uzupełniającym - 21 czerwca 2023 r. 

 

§ 2.1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2023/2024 do publicznych szkół podstawowych obowiązują następujące kryteria określone w 

Uchwale Nr XXVI/264/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Branice: 



1) rodzeństwo dziecka realizuje obowiązek szkolny w tej samej szkole – 30 pkt ; 

2) lokalizacja miejsca pracy co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje 

się na terenie Gminy Branice - 20 pkt; 

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów 

prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki po szkole – 20 pkt; 

2. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 jest 

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) składane wraz z wnioskiem o przyjęcie 

dziecka do przedszkola. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu oświaty, promocji i 

pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Branicach oraz dyrektorom szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Branice. 

 

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie 

internetowej. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Sebastian Baca 

         Wójt 


