
ZARZĄDZENIE NR 424/2022/P 
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli miejskich i klas pierwszych 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice 

Na podstawie art. 31 ust. 10 i art. 154 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu 
uzupełniającym do przedszkoli, stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu 
uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia. 

3. Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkół podstawowych w Pabianicach mogą być składane 
osobiście w formie papierowej lub drogą elektroniczną w formie zeskanowanego, własnoręcznie 
podpisanego wniosku na formularzu udostępnionym przez jednostkę. 

4. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli miejskich w Pabianicach odbywać się będzie  
za pomocą systemu elektronicznego. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Prezydent Miasta Pabianic 
 
 

Grzegorz Mackiewicz 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 424/2022/P 

Prezydenta Miasta Pabianic 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy 
składania dokumentów do przedszkoli miejskich 

Lp. Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Przyjmowanie deklaracji o kontynuacji 
wychowania przedszkolnego dla dzieci 
uczęszczających do przedszkola 

od 20 lutego 
do 23 lutego 2023 r. 

 

2. Weryfikacja deklaracji od 24 lutego 
do 27 lutego 2023 r. 

 

3. Przyjmowanie wniosków w ramach 
rekrutacji w formie elektronicznej  

od 1 marca  
do 21 marca 2023 r. 

od 16 maja 
do 22 maja 2023 r. 

4. Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
przedszkola i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

od 22 marca 
do 29 marca 2023 r. 

od 25 maja 
do 31 maja 2023 r. 

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

 3 kwietnia 2023 r. 5 czerwca 2023 r. 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w formie elektronicznej 

od 3 kwietnia  
do 6 kwietnia 2023 r. 

15 czerwca 2023 r. 

7. Podanie do publicznej wiadomości 
listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych 

17 kwietnia 2023 r. 19 czerwca 2023 r. 

8. Pisemne zgłaszanie przez dyrektorów 
dzieci nieprzyjętych 

od 18 kwietnia 
do 24 kwietnia 2023 r. 

 

9. Wskazanie przez Prezydenta Miasta 
Pabianic rodzicom dzieci 
nieprzyjętych innego przedszkola 

od 25 kwietnia 
do 8 maja 2023 r. 

 

 

 Prezydent Miasta Pabianic  

Grzegorz Mackiewicz 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 424/2022/P 

Prezydenta Miasta Pabianic 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania 
dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych 

L. p. Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie zgłoszenia* / wniosku ** 
o przyjęcie do szkoły podstawowej 
wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 1 lutego 
do 28 lutego 2023 r. 

od 1 czerwca 
do 11 sierpnia 2023 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

od 1 marca 
do 14 marca 2023 r. 

od 14 sierpnia 
do 22 sierpnia 2023 r. 

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

17 marca 2023 r. 25 sierpnia 2023 r. 

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

do 22 marca 2023 r. do 29 sierpnia 2023 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

24 marca 2023 r. 31 sierpnia 2023 r. 

 

 Prezydent Miasta Pabianic 

Grzegorz Mackiewicz 

 

 

UWAGA 
* zgłoszenie składają Rodzice / Opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły 
** wniosek składają Rodzice / Opiekunowie prawni kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły 
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