
ZARZĄDZENIE NR 184.2023 
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 27 stycznia 2023 r. 

 
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024. 

 
Na podstawie 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.1)), § 1 pkt 20 oraz § 2 pkt 1 lit. a i § 3 pkt 1 
i 9 zarządzenia nr 5.2019.K Prezydenta Miasta Zielona Góra – kierownika urzędu – z dnia 30 stycznia 
2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielania upoważnień i pełnomocnictw Panu 
Dariuszowi Lesickiemu – II Zastępcy Prezydenta Miasta z późn. zm.2)  zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Określa się następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Miasto Zielona Góra:  
1) składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod 
uwagę: 
a) w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 13 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r., 
b) w postępowaniu uzupełniającym od dnia 9 maja 2023 r. do dnia 16 maja 2023 r.; 

2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod 
uwagę, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 
150 ust. 7 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:  
a) w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 7 kwietnia 2023 r., 
b) w postępowaniu uzupełniającym do dnia 22 maja 2023 r.; 

3) opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 
a) w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 24 kwietnia 2023 r., 
b) w postępowaniu uzupełniającym w dniu 25 maja 2023 r.; 

4) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanego przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia: 
a) w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 24 kwietnia 2023 r. do dnia 26 kwietnia 2023 r., 
b) w postępowaniu uzupełniającym od dnia 25 maja 2023 r. do dnia 29 maja 2023 r.; 

5) opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 
a) w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 28 kwietnia 2023 r., 
b) w postępowaniu uzupełniającym w dniu 31 maja 2023 r.. 

 
§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022  

do publicznych przeszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Miasto Zielona Góra obowiązują kryteria wraz z odpowiadającą  im liczbą punktów oraz dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale nr XLVI.570.2017 Rady Miasta Zielona 
Góra z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do publicznych przedszkoli (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 538 z późn. zm.3)).  

 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Zielona 

Góra właściwej ds. oświaty. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  
z up. PREZYDENTA MIASTA 

(-) 

dr Dariusz Lesicki 
Zastępca Prezydenta 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089. 
2) Tekst wymienionego zarządzenia został zmieniony zarządzeniem nr 9.2021.K z dnia 9 sierpnia 2021 r. 
3) Zmiana tekstu wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r. poz. 887.  


