
 ZARZĄDZENIE NR 24/23
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w  sprawie:  określenia  terminów  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania
uzupełniającego,  w  tym  terminów  składania  dokumentów  na  rok  szkolny  2023/2024 do  klas  I
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice. 

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. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz 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.)  zarządzam,
co następuje:

§ 1
Określam następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice:

Lp. Rodzaj czynności
Termin 

w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu
uzupełniającym

1.
Składanie wniosków o przyjęcie 

do klasy I publicznej szkoły podstawowej
wraz z wymaganymi dokumentami

od 3 kwietnia 2023 r.
do 19 kwietnia 2023 r.

godz. 8:00 – 15:00

od 29 maja 2023 r.
do 2 czerwca 2023 r.

godz. 8:00 – 15:00

2.

Przeprowadzenie próby sprawności
fizycznej, o której mowa w art. 137 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -

Prawo oświatowe
(dotyczy rekrutacji do 

Szkoły Podstawowej Sportowej) 

do 24 kwietnia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych 

w postępowaniu rekrutacyjnym

28 kwietnia 2023 r. 14 czerwca 2023 r.

4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia 
do danej szkoły

do 9 maja 2023 r.
do godz. 15:00

do 23 czerwca 2023 r.
do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych 

w postępowaniu rekrutacyjnym

12 maja 2023 r. 28 czerwca 2023 r.



§ 2
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas I
publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz
dokumenty  niezbędne  do  potwierdzenia  tych  kryteriów,  określone  w  uchwale  nr VI/90/19  Rady
Miasta  Mysłowice  z  dnia  28  lutego  2019  r.  w  sprawie  ustalenia  kryteriów  rekrutacji  do  klas  I
publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym.

§ 3
Zarządzenie  podlega podaniu  do publicznej  wiadomości  przez ogłoszenie na  stronie internetowej
Urzędu Miasta Mysłowice.

§ 4
1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.
2. Nadzór  nad  wykonaniem  niniejszego  zarządzenia  powierzam  II  Zastępcy  Prezydenta  Miasta

Mysłowice. 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   PREZYDENT MIASTA 
                         MYSŁOWICE

(-) Dariusz WÓJTOWICZ

Otrzymują:

1. ED,
2. OR aa.


