
Zarządzenie nr OR 0050.6.2023 
Wójta Gminy Murów z dnia  27 stycznia 2023r. 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania  
uzupełniającego, a także do podania do publicznej wiadomości kryteriów branych  

pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
 uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli publicznych oraz  

klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murów 
 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1  oraz ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1 
 

Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 
do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Murów na rok szkolny 2023/2024 zgodnie 
z  załącznikiem  Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2 
 

Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murów na rok 
szkolny 2023/2024, zgodnie z  załącznikiem  Nr 2 do zarządzenia. 

§ 3 
 

Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu 
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Murów, zawarte w załączniku Nr 3 do 
niniejszego zarządzenia - zgodnie  z uchwałą Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 
2017 w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów. 

§ 4 
 

Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu 
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murów, zawarte w załączniku Nr 4  do 
niniejszego zarządzenia - zgodnie  z uchwałą Nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 
2017 w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół 
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów. 

§ 5 
 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych w Gminie 
Murów. 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

         WÓJT 

        /-/ Michał Golenia 

           



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr OR 0050.6.2023 Wójta Gminy 
Murów z dnia 27.01.2023r. 

 

 

Terminy przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do 
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Murów w roku szkolnym 2023/2024 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin postępowania 

rekrutacyjnego 
Termin postępowania 

uzupełniającego 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola  wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym   

22.02.2023r. – 
08.03.2023r. 

11.04.2023r. 
-17.04.2023r. 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola  
i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności, o 
których mowa w art.150 ust. 7  ustawy 
z dnia 14  grudnia 2016r. Prawo 
oświatowe  

09.03.2023r. – 
16.03.2023r. 

18.04.2023r. 
-24.04.2023r. 

3. 

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

22.03.2023r. 27.04.2023r. 

4. 
Potwierdzenia przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia 

23.03.2023r. – 
31.03.2023r. 

28.04.2023r.- 
08.05.2023r. 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych oraz informację o liczbie 
wolnych miejsc  

05.04.2023r. 11.05.2023r. 

 

 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr OR 0050.6.2023 Wójta Gminy 
Murów z dnia 27.01.2023r. 

 
 

Terminy przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murów  

w roku szkolnym 2023/2024 
 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin postępowania 

rekrutacyjnego 
Termin postępowania 

uzupełniającego 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 
pierwszej szkoły podstawowej  wraz z 
dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym   

22.02.2023r. – 
08.03.2023r. 

11.04.2023r. 
-17.04.2023r. 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej 
szkoły podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art.150 
ust. 7  ustawy z dnia 14  grudnia 2016r. 
Prawo oświatowe 

09.03.2023r. – 
16.03.2023r. 

18.04.2023r. 
-24.04.2023r. 

3. 

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

22.03.2023r. 27.04.2023r. 

4. 
Potwierdzenia przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia 

23.03.2023r. – 
31.03.2023r. 

28.04.2023r.- 
08.05.2023r. 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych oraz informację o liczbie 
wolnych miejsc  

05.04.2023r. 11.05.2023r. 

 

 



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
Nr OR 0050.6.2023 Wójta Gminy 
Murów z dnia 27.01.2023r. 

 
 

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria oraz 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów  do publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Murów w roku szkolnym 2023/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIUM 
LICZBA 

PUNKTÓW 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE  

DO POTWIERDZENIA KRYTERÓW 

Oboje  rodzicie dziecka/opiekuni 

prawni pracują lub  studiują  w 

systemie stacjonarnym   

30 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  

Deklarowany czas pobytu dziecka w 

przedszkolu wynosi  powyżej 7 

godzin dziennie 

20 
Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka 

powyżej 7 godzin dziennie 

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do 

tego samego przedszkola 
15 

Dokumenty potwierdzające kryterium znajdują 

w posiadaniu placówki 

Lokalizacja miejsca pracy rodziców/ 

opiekunów prawnych  znajduje się 

na terenie Gminy Murów 

10 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia  
Nr OR 0050.6.2023 Wójta Gminy 
Murów z dnia 27.01.2023r. 

 

 

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria oraz 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów  do publicznych szkól podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Murów w roku szkolnym 2023/2024 
 

 

 

KRYTERIUM 
LICZBA 

PUNKTÓW 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE  

DO POTWIERDZENIA KRYTERÓW 

Rodzeństwo kandydata realizuje 

obowiązek szkolny w wybranej 

szkole 

5 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  

Miejsce pracy rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka  znajduje się w 

obwodzie szkoły 

4 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  

W obwodzie szkoły zamieszkują 

krewni kandydata, wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych w 

zapewnieniu mu należytej opieki 

po szkole 

3 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  


