
ZARZĄDZENIE NR 24/2023 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 3 lutego 2023 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2023 r. 
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do klas I szkół 
podstawowych oraz do klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki na rok szkolny 2023/2024 

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 oraz z art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 ze zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 19/2023 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie 
określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do klas I szkół podstawowych oraz do klas 
wyższych niż klasa I oddziałów sportowych w szkołąch podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk 
Mazowiecki na rok szkolny 2023/2024 wprowadzam następującą zmianę: W Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2 do 
Zarządzenia zapis pod tabelą dotyczący procedury odwoławczej otrzymuje brzmienie: 

„W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny 
może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  
W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny może wnieść do dyrektora 
przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.”. 

§ 2. Pozostała treść Zarządzenia Nr 19/2023 oraz Załączników pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których Gmina 
Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz 
 
 

Grzegorz Benedykciński 
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