
Zarządzenie Nr 14/01/2023 

 Burmistrza Miasta Sanoka 

z dnia 30/01/2023 r. 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

i postępowaniu uzupełniającym, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli 

samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas 

pierwszych szkół podstawowych i oddziałów sportowych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka na rok szkolny2023/2024 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)  

   

Burmistrz Miasta Sanoka 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli samorządowych i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3 

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów sportowych w szkołach 

podstawowych, klas wyższych niż klasa I prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, 

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli samorządowych i szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka. 

 

§ 5 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Sanoka oraz na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń w przedszkolach 

i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta Sanoka 

 

Tomasz Matuszewski 



  

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 14/01/2023 

                                                         z dnia 30/01/2023 r. 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli samorządowych i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka 
 

Lp. Nazwa czynności Termin realizacji 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej  

1. 

Złożenie potwierdzenia 

o kontynuowaniu przez dziecko 

wychowania przedszkolnego 

w kolejnym roku szkolnym 

1.02 – 17.02.2023 r. 

do godz. 16:00 

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 

 

Termin realizacji 

Postępowania 

rekrutacyjnego 

Postępowania 

uzupełniającego 

1. 

Ustalenie liczby wolnych miejsc                       

w poszczególnych przedszkolach/ 

oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 

28.02.2023 r. 08.05.2023 r. 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie                 

do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej 

wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

01.03 – 17.03.2023 r.  

do godz. 16:00 

09.05 – 14.08.2023 r. 

do godz. 16:00 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

28.03.2023 r. 

do godz. 16:00 

21.08.2023 r. 

do godz. 16:00 

4. 

Potwierdzenie przez rodziców woli 

zapisu dziecka do przedszkola/ 

oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej do którego zostało 

zakwalifikowane 

29.03 – 04.04.2023 r. 

do godz. 16:00 

22.08 – 25.08.2023 r. 

do godz. 16:00 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych 

05.04.2023 r. 

do godz. 16:00 

28.08.2023 r. 

do godz. 16:00 

6. Procedura odwoławcza od 06.04.2023 r. od 29.08.2023 r. 

 

 

 

 



Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 14/01/2023  

 z dnia 30/01/2023 r. 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka 

 

I. Dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej. 

1). Do klas I publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły 

przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. 

Lp. Rodzaj czynności Termin  

1. 
Zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej przez rodziców 

zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe 
01.02 –  27.02.2023 r. 

do godz. 15:00 

 

II. Dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.  

1). Dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, mogą być przyjęte 

do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana 

szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

Lp. Rodzaj czynności  
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 
Ustalenie liczby wolnych miejsc                       

w poszczególnych szkołach podstawowych 
28.02.2023 r. 08.05.2023 r. 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

01.03 – 17.03.2023 r. 

do godz. 15:00 

10.05 – 14.08.2023 r. 

do godz. 15:00 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

24.03.2023 r. 

do godz. 15:00 

21.08.2023 r.  

do godz. 15:00 

4. 

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu 

dziecka do szkoły do której zostało 

zakwalifikowane 

27.03 – 30.03.2023 r. 

do godz. 15:00 

22.08 – 25.08.2023 r. 

do godz. 15:00 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
31.03.2023 r. 

do godz. 15:00 

28.08.2023 r. 

do godz. 15:00 

6. Procedura odwoławcza od 03.04.2023 r. od 29.08.2023 r. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 do Zarządzenia Nr 14/01/2023  

z dnia 30/01/2023 r. 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do oddziału sportowego w szkole 

podstawowej, klas wyższych niż klasa I prowadzonych przez Gminę Miasta 

Sanoka 

 

 

Lp. Rodzaj czynności  
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Ustalenie liczby wolnych miejsc do 

oddziału sportowego w szkole 

podstawowej 

28.02.2023 r. 08.05.2023 r. 

2. 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału 

sportowego w szkole podstawowej 

01.03 – 17.03.2023 r. 

do godz. 15:00 

10.05 – 14.08.2023 r. 

do godz. 15:00 

3. 
Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej 
20.03 – 21.03.2023 r. 16.08 – 17.08.2023 r. 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

24.03.2023 r. 

do godz. 15:00 

21.08.2023 r.  

do godz. 15:00 

5. 

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu 

dziecka do oddziału sportowego w szkole 

podstawowej 

27.03 – 30.03.2023 r. 

do godz. 15:00 

22.08 – 25.08.2023 r. 

do godz. 15:00 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

do oddziału sportowego w szkole 

podstawowej 

31.03.2023 r. 

do godz. 15:00 

28.08.2023 r. 

do godz. 15:00 

7. Procedura odwoławcza od 03.04.2023 r. od 29.08.2023 r. 

 

 

 


