
 

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI  

DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na 

podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ) 

 Obowiązek szkolny od 1 września 2017 obejmuje dzieci: siedmioletnie – rocznik 2010, które  

nie rozpoczęły nauki w roku szkolnym 2016/2017. 

 Dzieci sześcioletnie urodzone w 2011 roku od 1 września 2017 realizują obowiązek 

przygotowania przedszkolnego lub na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w I klasie. 

 Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o 

przyjęcie dziecka do szkoły ogólnodostępnej na  zasadach ogólnie przyjętych.  

Sieć szkół od 1 września 2017r. określa 

 Uchwała Nr XXVIII/26 4/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego reguluje: 

 Zarządzenie nr  41/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów 

składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Niemce. 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce 

reguluje: 

 Uchwała nr XXVIII/265/2017 Rada Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;  

Zapisy dzieci do kl. I szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia 

 Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmuje się do klasy pierwszej z 

urzędu -  na podstawie zgłoszenia rodzica.  Kandydaci mają zapewnione miejsce i są 

przyjmowani bez postępowania rekrutacyjnego.  

 Termin przyjmowania zgłoszeń: od 18.04.2017r. do 26.04.2017r. 
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 Wzór zgłoszenia oraz wymaganego oświadczenia (o miejscu zamieszkania rodziców kandydata 

i kandydata) ustala Dyrektor szkoły. W/w druki dostępne będą do pobrania na stronie 

internetowej i w sekretariacie danej szkoły. 

Postępowanie rekrutacyjne  

 Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy 

pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica (prawnego 

opiekuna) kandydata.  

 Terminy rekrutacji określa Zarządzenie nr  41/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 10 

kwietnia 2017r.  

 Wzór wniosku ustala Dyrektor szkoły. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające 

spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący – dokumenty 

(załączniki) określa Uchwała nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 

2017 r. W/w druki dostępne będą do pobrania na stronie internetowej i w sekretariacie danej 

szkoły. 

 Wniosek wraz załącznikami może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych 

szkół podstawowych, We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych szkół w 

porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. 

 Oświadczenia, rodzic/prawny opiekun składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń.  

 Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora szkoły.  

 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić 

się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te 

okoliczności w terminie 14 dni. 

 W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna 

z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach 

zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o 

samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu 

przeprowadzanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia 

wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579). 



 Na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do 

udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli 

posiadają takie informacje. 

 Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy 

ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić kierownika ośrodka pomocy 

społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek 

kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy. 

Procedura odwoławcza 

 W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. 

 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, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

 Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

 Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga 

do sądu administracyjnego. 

Postępowanie uzupełniające 

 Szkoła Podstawowa, która po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje 

wolnymi miejscami publikuje na stronie internetowej szkoły wykaz wolnych miejsc oraz ogłasza 

i przeprowadza rekrutację uzupełniającą. 

 Terminy postępowania uzupełniającego określa Zarządzenie nr  41/2017 Wójta Gminy 

Niemce z dnia 10 kwietnia 2017r.  

 Obowiązują zasady i procedury jak na  I etapie rekrutacji. 

Zasady przyjmowania do szkoły w trakcie roku szkolnego 

 Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej – w dniu 31 sierpnia 2017 r. dyrektor szkoły publikuje 

wykaz wolnych miejsc. 

 O przyjęciu dziecka do publicznej szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego, decyduje 

dyrektor szkoły. 


