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ZARZĄDZENIE Nr 25/23 
BURMISTRZA MIASTA BOCHNIA 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 
 
OSO.0050.25.2023 
 
 
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  

w postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych,                       
a także kryteriów branych pod uwagę w tych postępowaniach                          
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.   

 
 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 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. )  z a r z ą d z a m  co następuje: 
 
 

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 
2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miasta Bochnia, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu rekrutacyjnym                 

i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia obowiązują 
następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także 
liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale                      
Nr XXX/245/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia 
kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych w postępowaniu 
rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej 
szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów ( Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2017 r. poz. 802 ): 

1) kandydat mieszka na terenie miasta Bochnia – kryterium, za które 
można uzyskać 12 punktów;  potwierdzane oświadczeniem rodziców; 
2) kandydat uczęszcza obecnie do oddziału przedszkolnego w wybranej 
szkole – kryterium, za które można uzyskać 10 punktów; potwierdzane 
oświadczeniem rodziców; 
3) rodzeństwo kandydata uczęszcza w bieżącym roku szkolnym  
do wybranej przez niego szkoły i będzie do niej uczęszczać w roku 
szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – kryterium, za które można 
uzyskać 8 punktów; potwierdzane oświadczeniem rodziców;  
4) w obwodzie wybranej szkoły zamieszkują krewni kandydata, 
wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – kryterium, za 
które można uzyskać 6 punktów; potwierdzane oświadczeniem rodziców; 
5) oferta edukacyjna szkoły zawiera formy zajęć, których nie oferuje 
szkoła obwodowa, a kandydat chce na nie uczęszczać (np. zajęcia 
sportowe, zajęcia pozalekcyjne i inne) -  kryterium, za które można uzyskać 
4 punkty; potwierdzane oświadczeniem rodziców. 
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§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zespołu 
Edukacji w Bochni oraz dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta 
Bochnia. 

 
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu                 

do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Miasta Bochnia, a także na stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia. 

 

 

 

   BURMISTRZ  
 
                                                                                  (-)  Stefan Kolawiński 
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Załącznik 
do Zarządzenia nr 25/23  

Burmistrza Miasta Bochnia 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 
 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania 
dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych 
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miasta Bochnia 

 

L.p. Rodzaj czynności Termin 
przeprowadzania  
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
przeprowadzania  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

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 

 
od 1 marca 2023 r. 
do 21 marca 2023 r. 

 do godz. 1500 

 
od 12 kwietnia 2023 r. 
do 18 kwietnia 2023 r. 

do godz. 1500 

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 Prawo oświatowe  

 
od 1 marca 2023 r. 
do 24 marca 2023 r. 

 

 
od 12 kwietnia 2023 r. 
do 20 kwietnia 2023 r. 

 

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

 

27 marca 2023 r. 

do godz. 1500 

 
21 kwietnia 2023 r. 

do godz. 1500 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
zakwalifikowanego woli podjęcia nauki w 
szkole w postaci pisemnego oświadczenia 

od 27 marca 2023 r. 

do 30 marca 2023 r.  
do godz. 1500 

od 21 kwietnia 2023 r. 
do 25 kwietnia 2023 r. 

do godz. 1500 

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

 
31 marca 2023 r. 

do godz. 1500 

 
26 kwietnia 2023 r. 

do godz. 1500 

 

 

 
 BURMISTRZ 
  

                                                                                  (-)  Stefan Kolawiński 


