
Zarządzenie nr 17/2022/2023 z dnia 24.01.2023 r. 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach 

w sprawie rekrutacji do oddziałów  

Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach  

oraz do oddziałów klasy I Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Sejnach 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sejnach 

 

Na podstawie art. 130 i art. 131 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), 

Zarządzenia nr 4/2023 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie określenia 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w 

Mieście Sejny, Uchwały nr XVI/115/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Sejny oraz Uchwały nr L/287/18 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2018 

r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Sejny  

Dyrektor Zespołu zarządza, że: 

§ 1 

Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz rodziców kandydatów na uczniów informuje się o 

terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w roku szkolnym 

2023/2024 zgodnie z Harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązującym w 

Mieście Sejny poprzez zamieszczenie informacji o treści powyższego Harmonogramu na stronach 

internetowych www.sp.sejny.pl i http://www.spsejny.szkolnybip.pl, a także na tablicy ogłoszeń 

Zespołu oraz udostępnienie do wglądu kopii informacji w Sekretariacie Zespołu. 

§ 2 

Wzory druków wymaganych w procesie rekrutacji dostępne są na stronie internetowej 

http://www.spsejny.szkolnybip.pl oraz w Sekretariacie Zespołu. 

§ 3 

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 przez dziecko 

uczęszczające w roku szkolnym 2022/2023 do Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Sejnach stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

§ 4 

Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Sejnach 

w roku szkolnym 2023/2024 dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły, a które w roku szkolnym 

2022/2023 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziałach zerowych przy 

Szkole, bez obowiązku brania udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, stanowi Załącznik nr 2 do 

Zarządzenia. 

§ 5 

Wzór Zgłoszenia kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego “Hubala” 

w Sejnach stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia. 



§ 6 

Wzór Wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Sejnach stanowi Załącznik nr 4 do Zarządzenia. 

§ 7 

Wzór Wniosku dla kandydatów spoza Miasta Sejny o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. mjr 

Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Sejnach stanowi Załącznik nr 5 do Zarządzenia. 

§ 8 

Wzór Potwierdzenia woli zapisu dziecka w oddziale przedszkolnym Przedszkola Miejskiego im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach stanowi Załącznik nr 6 do Zarządzenia. 

§ 9 

Wzór Potwierdzenia woli zapisu dziecka w oddziale klasy I Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka 

Dobrzańskiego “Hubala” w Sejnach stanowi Załącznik nr 7 do Zarządzenia. 

§ 10 

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

§ 11 

W przypadku większej liczby kandydatów, zamieszkałych w Mieście Sejny, niż liczba wolnych miejsc w 

Przedszkolu Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Sejnach lub w Szkole Podstawowej im. mjr 

Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Sejnach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę wyłącznie kryteria zawarte w art. 131 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe. 

§ 12 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego do Przedszkola lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria 

określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XVI/115/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 

2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Miasto Sejny. 

§ 13 

Kandydaci do klasy I szkoły Podstawowej zamieszkali poza Miastem Sejny mogą być przyjęci do klasy I 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w 

Uchwale nr L/287/18 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów 

rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Sejny. 

§ 14 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

........................................ 

data i podpis Dyrektora 
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