
 

 

Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół w Czeszowie 

 

1.   Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły do klasy pierwszej są przyjmowani z urzędu. 

2.   Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza jej obwodem po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w okresie od  

15 sierpnia do 25 sierpnia. 

3.   W trakcie roku szkolnego dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane z 

urzędu. 

4.   Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 3, wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych pracy szkoły, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego. 

5.   Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica dziecka. 

6.   Zgłoszenie o przyjęcie do szkoły składa się do dyrektora według wzoru określonego przez 

organ prowadzący w terminie do 31 marca 

7.   Zgłoszenie musi zawierać: 

1)  imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku jego braku - 

serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

2)  imiona i nazwiska rodziców dziecka, 

3)  adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka, 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka, jeśli je posiadają. 

8. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, metod 

opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez 

niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

9. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Wyznacza on również 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

10. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1)  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

2)  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

3)  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska 

kandydatów. 

12. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego został zakwalifikowany oraz złożono wymagane dokumenty. 

13. Listy wskazane w pkt 10.2 podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 

na tablicy ogłoszeń. Zawierają one imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w 

kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

14. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji 

umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

15. W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

16. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od dnia złożenia wniosku. Uzasadnienie 

zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do 

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



17. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 

siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania. 

18. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające według wskazanych wyżej 

zasad. 

19. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

20. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w 

którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

21. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez rok, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora 

szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem. 

22. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci 

do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal 

dysponuje wolnymi miejscami 

23. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1)  dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2)  zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3)   zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć, 

4)   informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły w obwodzie, 

w którym dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku w szkole za granicą lub przy 

przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce. 

24. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy 

(burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani 

informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym 

zakresie. 

25. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

na podstawie zezwolenia są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki 

określonych w tym zezwoleniu. 


