
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.0030.2023 

PREZYDENTA MIASTA NOWA SÓL 

z dnia 24 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do 

przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – 

Miasto. 

 

           Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządza się, co 

następuje:  

§1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – Miasto. 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do 

przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – 

Miasto.       
    

L.p. Rodzaj czynności Terminy  w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy  w postępowaniu 

uzupełniającym 

Od dnia Do dnia Od dnia Do dnia 

1. Złożenie przez rodziców/opiekunów 

prawnych wniosku o przyjęcie do 

przedszkola wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata  warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym.  

01.03.2023 r. 

od godz.  9:00 

17.03.2023 r. 

do godz. 15:00 

08.05.2023 

od godz.  9:00 

19.05.2023 

do godz. 15:00 

2. Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie 

do przedszkola  i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonywanie 

przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej wezwań do 

przedłożenia dokumentów 

potwierdzających okoliczności 

zawarte w oświadczeniach. 

21.03.2023 r. 

 

31.03.2023 r. 

w godzinach 

pracy 

przedszkola 

22.05.2023 r. 26.05.2023 r. 

w godzinach 

pracy 

przedszkola 

3. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy  

kandydatów zakwalifikowanych i    

nie zakwalifikowanych. 

04.04.2023 r. 

godz. 12:00 

 30.05.2023 

godz. 12:00 

 

4. Potwierdzanie przez 

rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata woli przyjęcia do 

04.04.2023 r. 

od godz.12:00 

14.04.2023 r. 

do godz. 15:00 

30.05.2022 r. 

od godz.12:00 

06.06.2022 r. 

do godz. 15:00 



przedszkola w postaci pisemnego 

oświadczenia. 

5. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych 

18.04.2023 r. 

godz. 12:00 

 13.06.2022 r. 

godz. 12:00 

 

 

 

 

 

§2.  Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Nowa Sól – Miasto, do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego do przedszkoli publicznych, zgodnie z w)w terminami. 

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Miejskiego Zespołu do Obsługi 

Przedszkoli w Nowej Soli. 

 

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA 

               (-) 

    Jacek Milewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


