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Regulamin rekrutacji do klasy I 

w Szkole Podstawowej w Domosławicach 

im. ks. prof. Józefa Tischnera 

na rok szkolny 2022/2023 

Podstawy prawne 

Na podstawie 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. , poz1082 ze zm.) 

Rozporządzenie MEN z  dn.21 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego 

Oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U.z 

2019r. poz.1737) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.z 2020r. poz.493 ze zm.)w tym zmiany 
ogłoszone w Dz. U z 2021r. poz.1525 

 

zarządzenia Nr 8/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie 

określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych 

szkół podstawowych dla których Gmina Czchów jest organem prowadzącym, ustala się, co 

następuje: 

 

§1 

Informacje ogólne 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, na rok szkolny 2022/2023, przyjmowane są dzieci:  7-

letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,  6-letnie (urodzone w roku 2016) – 

zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku 

szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki 

w szkole podstawowej, 

starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku 

szkolnego. 

 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym 

obwodzie przyjmuje się z urzędu. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi 

miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący. 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I na podstawie 

Zgłoszenia rodziców kandydata. Zgłoszenie zawiera: 1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer 

PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 2) imiona i nazwiska rodziców kandydata; 3) adres poczty 

elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.  Do zgłoszenia dołącza się 

oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności strona 2 z 5 karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151. ust. 2 i 3 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe). 
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§2 

Zasady przyjęć 

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) 

lub na wniosek rodziców (szkoła nie obwodowa). 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły 

 kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się 

o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu 

na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu 

zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 

ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko 

ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się 

o przyjęcie dziecka do innej szkoły. 

Kandydaci spoza obwodu 

 kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w zarządzeniu 

Burmistrza Czchowa 

Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez  organ prowadzący.                                  

                                   

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z  kryteriów wstaw znak 

 

 

L.

p. 

 

Kryterium 

 

Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

 

Tak*) 

 

Nie*) 

1.  w szkole obowiązek szkolny spełnia 
rodzeństwo kandydata- 20 pkt 

Oświadczenie rodziców lub 

opiekunów 

  

2.  kandydat uczęszczał do oddziału 
przedszkolnego w danej szkole- 10 pkt 

Oświadczenie rodziców lub 

opiekunów 

  

3. samotne wychowywanie ucznia- 5 pkt  Oświadczenie rodziców lub 

opiekunów 

  

4. miejsce pracy rodziców kandydata 
znajduje się w obwodzie szkoły- 5pkt 

Oświadczenie rodziców lub 

opiekunów 

  

5. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni 
kandydata(babcia, dziadek) wspierający 
rodziców/ opiekunów w zapewnieniu mu 
należytej opieki- 5 pkt 

Oświadczenie rodziców lub 

opiekunów 
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Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych 

informacji ze stanem faktycznym. 

 Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w zarządzeniu 

burmistrza Czchowa oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów. 

 Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe). 

 Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

 W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja 

rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

 Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja 

rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki 

postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

 Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

potwierdzają wolę zapisu dziecka: 

- pisemnie - w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, 

 Komisja rekrutacyjna: 

 przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany  

do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, 

 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

do szkoły. 

 

 Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą: 

 złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

 wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, 

Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanym ze względu na niepełnosprawność 

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu 

na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny) mogą ubiegać się o przyjęcie 

do oddziałów ogólnodostępnych 

Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na 

pierwszy etap edukacyjny. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

 

 

§3 



4 

 

Terminy składania dokumentów do szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 

podanie o przyjęcie– od 01 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r. do godz. 15:00, 

 

weryfikacja wniosków – od 21 marca 2022 r. do 25 marca 2022r. do godz. 15:00, 

 

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych – 06 kwietnia 2022r. do godz. 15:00 

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 07 

kwietnia 2022 r. do 13 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00, 

 

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 21 kwietnia 2022 r. 

do godz. 15:00. 

 

 

Terminy składania dokumentów do szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym : 

 

podanie o przyjęcie– od 08 sierpnia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00, 

 

weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną – do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00 

 

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych – 22 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00 

 

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 23 

sierpnia 2022 r. do 25 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00, 

 

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 29 sierpnia 2022 r. 

do godz. 15:00. 

 

§4 

Przebieg postępowania rekrutacyjnego 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora. Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego. 

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane, a rodzic złożył wymagane 

dokumenty. 

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1)      prowadzenie prac komisji zgodnie z rodzajem i harmonogramem czynności 

prowadzonych w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do szkoły 

podstawowej ustalonym zarządzeniem Burmistrza Czchowa 

2)      weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów, 

3)       ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów oraz 

informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu danego kandydata do klasy 

pierwszej, 
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4)      sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

1. Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej. Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w 

widocznym miejscu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej w Domosławicach 

 

 

 

 

 


