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I. Postanowienia ogólne 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są: 

1) dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym, 

2) dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało  

z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę  

w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki                   

w szkole podstawowej, 

3) dziecko, które roku szkolnym 2016/2017 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne                   

w Przedszkolu Publicznym w Kruszynie (lub innym niż przedszkole,  

w obwodzie której mieszka) jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy pierwszej bez 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do Dyrektora 

Szkoły w terminie do 5 lutego 2018 r. 

2. Do Szkoły Podstawowej w Kruszynie kandydaci przyjmowani są z urzędu lub na wniosek rodziców. 

3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej w Kruszynie przyjmowani są do klasy pierwszej               

z urzędu na podstawie zgłoszenia (załącznik nr 1).   

II. Kandydaci spoza obwodu 

1. Kandydaci, którzy zamieszkują poza obwodem Szkoły Podstawowej w Kruszynie, a  ubiegają się  

o przyjęcie do niej, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym . 

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka (załącznik nr 2). 

3. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy Bolesławiec. 

4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. 

5. Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia rekrutacji, a datą jej 

zakończenia, jednak: 

1) data i godzina złożenia wniosku w Szkole, 

2) data i godzina zatwierdzenia wniosku - nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka. 

6. Rodzice, którzy korzystają z komputera i Internetu: 

1) drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców składają go  

w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie. 

7. Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: 

1) pobierają wniosek/zgłoszenie w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie, po 

wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców składają w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Kruszynie. 

8. Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem 

faktycznym. 

9. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu  

z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia 

wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego pracownik Szkoły. 

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/14309_harmonogram-rekrutacji-do-klas-i-w-szkolach
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10. Do wniosku rodzice dołączają, określone w uchwale Rady Gminy Bolesławiec oświadczenia oraz 

dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ( załącznik nr 3). 

11. 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). 

12. Wniosek rozpatruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. 

13. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku 

potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie 

uwzględnia danego kryterium. 

14. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów Komisja Rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz 

podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

15. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w Szkole 

( załącznik nr 4). 

16. Komisja Rekrutacyjna: 

1) przyjmuje kandydata do Szkoły, jeżeli został zakwalifikowany  do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę 

zapisu, 

2) podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły. 

17. Rodzice  kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą: 

1) 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, 

2) wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia, 

3) złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły. 

 

III. Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym                            

ze względu na niepełnosprawność  

 

1. Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na 

niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) mogą ubiegać 

się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych. 

2. Wypełniając wniosek, należy wybrać: 

1) w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,                   

a następnie grupy rekrutacyjne ogólnodostępne lub 

2) w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne ogólnodostępne, a następnie grupy rekrutacyjne 

dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3. Wypełniony i podpisany wniosek rodzice składają w szkole pierwszego wyboru. 

4. Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap 

edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.  
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5. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów 

ogólnodostępnych prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. 

6. Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu 

na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje Dyrektor szkoły. 

 

 

IV. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018  będą brane pod uwagę następujące kryteria, liczba 

punktów przyznana danemu kryterium oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium określone przez 

organ prowadzący. 

 

KRYTERIA DODATKOWE USTALONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY 

 Kandydat uczęszczał do przedszkola/ oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego prowadzonego 

przez tę samą jednostkę oświatową, do której stara się o przyjęcie- 2pkt; 

 

 

 Rodzeństwo kandydata realizuje wychowanie przedszkolne/ obowiązek szkolny w przedszkolu/ 

oddziale przedszkolnym/ punkcie przedszkolnym/ szkole podstawowej prowadzonej przez tę samą 

jednostkę oświatową, o przyjęcie do której ubiega się kandydat - 2 pkt; 

 

 na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców, prawnych 

opiekunów/rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko w zapewnieniu należytej 

opieki - 1pkt. 

 

 
Ważne 

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 ustawy Prawo oświatowe). 

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji 

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 

rodzicem (art. 4 ustawy Prawo oświatowe). 

Kopie dokumentów poświadczają/poświadcza za zgodność z oryginałem rodzice/ rodzic kandydata. Przy składaniu kopii mają oni/ma on  

obowiązek  przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.  

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. 151 ust. 2 i 3 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 
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V. Terminy postępowania rekrutacyjnego określone przez organ prowadzący  

Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 314 

Wójta Gminy Bolesławiec 

z dnia 25 stycznia 2018 r.  
 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania 

dokumentów na rok szkolny 2018/19 dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Bolesławiec* 

Czynność Terminy  

w postepowaniu rekrutacyjnym 

Terminy  

w postępowaniu uzupełniającym 

rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie 

Składnie podstawowej  

wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów, 

branych  

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

05 lutego 

2018 r. 

02 marca 

2018 r.  

08 maja 

2018 r. 

30 maja 

2018 r. 

Weryfikacja wniosków  

przez komisję rekrutacyjną.**  

05 marca 

2018 r. 

09 marca 

2018 r. 

01 czerwca 

2018 r. 

08 czerwca 

2018 r. 

Podanie przez komisję rekrutacyjną 

do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych. 

12  marca 2018 r. 11 czerwca 2018 r. 

Potwierdzenie przez rodziców  woli 

zapisu kandydata   

do szkoły, w postaci pisemnego 

oświadczenia. 

12 marca 

2018 r. 

23 marca 

2018 r. 

11 czerwca 

2018 r. 

21 czerwca 

2018 r. 

Podanie przez komisję rekrutacyjną 

do publicznej wiadomości, listy 

kandydatów przyjętych i nie 

przyjętych do szkoły. 

26 marca 2018 r. 22 czerwca 2018 r.  

*W postepowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci mieszkający poza obwodem szkoły.  

**Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może poprosić, o przedłożenie dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w złożonych w oświadczeniach, potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów. 

VI. Tryb odwoławczy w postępowaniu rekrutacyjnym. 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może 

wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.  

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica  

z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do 

przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  

3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania uzasadnienia.  

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.  

5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  
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Załącznik nr 1 - zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej  

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ………………………….…..………………………………………….. do klasy 

pierwszej Szkoły Podstawowej w Kruszynie 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL 
           

W przypadku braku pesel 
proszę wpisać serię i nr 

paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 

tożsamość 

 

Imiona  Data urodzenia  

Nazwisko  Miejsce  urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA  

województwo  miejscowość  

ulica  nr domu  

kod pocztowy  nr mieszkania  

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA 

województwo  miejscowość  

ulica  nr domu  

kod pocztowy  nr mieszkania  

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun: jest rodzicem jest opiekunem prawnym 

Imiona   

Nazwisko   

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI /OPIEKUNKI PRAWNEJ I JEJ DANE KONTAKTOWE  

województwo  miejscowość  

ulica  nr domu  

kod pocztowy  nr mieszkania  

adres poczty 
elektronicznej 

 
nr telefonu 

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun: jest rodzicem jest opiekunem prawnym 

Imiona   

Nazwisko   
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ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO I JEGO DANE KONTAKTOWE  

województwo  miejscowość  

ulica  nr domu  

kod pocztowy 
 

nr mieszkania 
 

adres poczty 
elektronicznej 

 
nr telefonu 

 

 

Oświadczenia:  

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne 

są ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może 

zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane  

w formularzu Zgłoszenia.  

2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie  

i udostępnianie danych osobowych zawartych w formularzu Zgłoszenia, w systemach informatycznych 

Szkoły oraz organu prowadzącego szkołę. 

3. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do klasy I 

Szkoły Podstawowej w Kruszynie.  

4. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne 

złożę pisemne sprostowanie w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie 

 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie. 

2. Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkół podstawowych 

oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań Szkoły oraz zadań 

organu prowadzącego szkołę. 

3. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem Szkoły.  

 
 
…………………………………..     ................……………........……...…  
(miejscowość, data)                                                                (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

……………………………………..    ............................……………........…  
(miejscowość, data,)                                    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej  

 
  Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

………………………………………………………………………… 

  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Kruszynie 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY…….. PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata -w przypadku braku PESEL 

serię i numer paszportu lub innego dokumentu  

potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 

 

Matki  

Ojca  

5. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata  

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica  
 

Numer domu /numer 
mieszkania 

 

6. Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata, o ile je 

posiadają 

Matki Telefon do kontaktu 
 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do kontaktu 
 

Adres poczty 
elektronicznej 
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II. INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJECIE KANDYDATA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjecie kandydata do więcej niż jednej 

publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej 

do najmniej preferowanych 

1. Pierwszy wybór 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…................................................................................................………………… 

2. Drugi wybór 

…………………………………………………………………………………………………………………….......

................................................................................................…………………… 

3. Trzeci wybór 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………............................................................................…… 

 

 

…………………………………..     ................……………........……...…  
(miejscowość, data)                                                                (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

……………………………………..    ............................……………........…  
(miejscowość, data,)                                    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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 Załącznik nr 3 - oświadczenie rodzica kandydata o spełnieniu kryteriów 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

UBIEGAJĄC SIĘ O PRZYJĘCIE MOJEGO SYNA/CÓRKI 

……………………………………………………………….............                                                                                  

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRUSZYNIE W  ROKU SZKOLNYM 2017/2018 OŚWIADCZAM, ŻE: 

L.p. KRYTERIUM Tak/Nie 

1. Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej  

2. Kandydat jest niepełnosprawny  

1.  Jeden z rodziców/prawnych opiekunów kandydata jest niepełnosprawny 
 

2.  Oboje z rodziców/prawnych opiekunów kandydata są niepełnosprawni  

3.  Jedno z rodzeństwa kandydata jest niepełnosprawne 
 

4.  Kandydat jest wychowywany tylko przez jednego rodzica/prawnego opiekuna 
 

5.  Kandydat jest objęty pieczą zastępczą 
 

KRYTERIA DODATKOWE USTALONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY 

6.  

Kandydat uczęszczał do przedszkola/ oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego 

prowadzonego przez tę samą jednostkę oświatową, do której stara się o przyjęcie- 2pkt; 
 

 

7.  

Rodzenstwo kandydata realizuje wychowanie przedszkolne/ obowiązek szkolny w 

przedszkolu/ oddziale przedszkolnym/ punkcie przedszkolnym/ szkole podstawowej 

prowadzonej przez tę samą jednostkę oświatową, o przyjęcie do której ubiega się 

kandydat - 2 pkt; 

 

8.  

Na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców, prawnych 

opiekunów/rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko w 

zapewnieniu należytej opieki - 1pkt. 
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Do oświadczeń o spełnieniu kryteriów (pkt 5 oraz pkt 7- pkt 12) należy dołączyć kopię dokumentów 

poświadczonych za zgodność z oryginałem. Przy składaniu kopii należy przedstawić do wglądu oryginały tych 

dokumentów. 

Oświadczenia:  

1. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

2. Niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 

zawartych w formularzu oświadczenia, w systemach informatycznych szkoły oraz organu prowadzącego 

szkołę.   

3. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do 

Szkoły.  

4. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu 

oświadczenia, niezwłoczne powiadomię o niej w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły Podstawowej w 

Kruszynie. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie. Niniejsze dane zbierane są w 

celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkół podstawowych oraz w przypadku 

pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań Szkoły oraz zadań organu 

prowadzącego. 

2. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem Szkoły.  

 
 
 
 
………………,  ………       ……………........……..................…  

(miejscowość, data)                                                                (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 4 – oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do szkoły 

 
……………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko wnioskodawców - rodziców/prawnych opiekunów kandydata) 

 

……………………………………...................... 

(adres do korespondencji w sprawie rekrutacji) 

                                                                                                                     

 
 
 

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY 

 

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka:  

 

…………................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

 
 
 
 

numer PESEL dziecka ………………..………………… do Szkoły Podstawowej w Kruszynie,  do której  zostało 

zakwalifikowane do przyjęcia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………                                                   .....…………...…………………………… 
             (data)       (podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 


