
Zarządzenie Nr 24/2016/2017 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu - Jaśkowicach 

z dnia 06.03.2017r. 

w sprawie:  określenia zasad przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej 
 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),  
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 60),  ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35), Uchwały XXX/336/17 Rady Miejskiej Orzesze w sprawie 
określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy 
ubiegaj ą się o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której 
zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów, Uchwały  
nr XXX/337/17 Rady Miejskiej Orzesze w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
 

zarządzam, co następuje: 
 

 

  § 1 
Określa się „Zasady postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu - 
Jaśkowicach na rok szkolny 2017/2018”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia. 

 

  § 2 
Ustala się wzór karty zapisu (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia) i oświadczenia o miejscu 
zamieszkania(załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia) - obowiązujące dzieci zamieszkałe  
w obwodzie szkoły. Obwód szkoły został określony w Uchwale nr XXX/337/17 Rady Miejskiej Orzesze 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju 
szkolnego. Obwód Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach obejmuje następujące ulice: 
Armii Ludowej, Bieni, Brzozowa, Budowlanych, Cynkowa, Drzymaly, Fabryczna, Jaśkowicka od 37do 
końca z wyjątkiem 48G 50E, 50G, 56F, Kolejowa, Korczaka, Krótka, Marksa, Ogrodowa, Podgórska od 
13 do końca, Poprzeczna, Powstańców od 18A do końca, Rajcy, Rolnicza, Słowiańska, Stalowa, Stuska, 
Wolności, Zielona, 1 Maja, 22 Lipca. 

 
§ 3 

Ustal się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej. Wniosek dotyczy dzieci 
zamieszkałe poza obwodem szkoły(załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia). 

 
§ 4 

Ustala się wzory oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęcia do klasy I  
(załącznik od 5 do 7 do niniejszego Zarządzenia). 

 
§5 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej. 
 

§6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania 
rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018. 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2016/2017 Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu - Jaśkowicach 

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 4 
w Orzeszu – Jaśkowicach na rok szkolny 2017/2018 

przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Ustawy Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59). 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Do klas I przyjmowane są: 
 dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym, 
 dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – 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. 
 

II. ZASADY PRZYJĘĆ 
 
Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa)  
lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). 
 

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. 

 Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając 
własną listę preferencji.  

 Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. 
 Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) oraz w Uchwale nr XXX/336/17 Rady Miejskiej 
Orzesze. 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 jest prowadzone zgodnie  
z harmonogramem rekrutacji.  
 
 
 
 



III. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW 
 

1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Kryteria naboru do klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy 
ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie 
której zamieszkują, tzw. kryteria samorządowe: 

Kryterium 
Liczba 

punktów 
Dokumenty niezbędne do 
potwierdzania kryteriów 

Spełnianie obowiązku szkolnego przez 
rodzeństwo kandydata w danej szkole 

10 
kryterium potwierdzane jest 
na podstawie dokumentacji 
szkolnej 

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w 
której realizuje roczne przygotowanie 
przedszkole lub uczęszcza do przedszkola 
znajdującego się w obwodzie szkoły, do której 
zgłasza wniosek o przyjęcie.  

5 
kryterium potwierdzane jest 
na dokumentacji szkolnej 

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie 6 oświadczenie rodzica 
Szkoła do której kandydat składa wniosek jest 
bliżej miejsca zamieszkania niż szkoła obwodowa. 

4 
zaświadczenie o 
zameldowaniu 

Szkoła na liście preferencyjnej we wniosku 
rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym 
miejscu. 

2 
kryterium potwierdzane jest 
na podstawie wniosku 
rekrutacyjnego 

 

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów 
przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte  
w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), 
zwrócić się do Burmistrza Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych  
w oświadczeniach. 

4. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja 
rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało 
potwierdzone. 

5. W przypadku braku dołączenia do wniosku wymaganych dokumentów 
potwierdzających spełnianie kryteriów  określonych we wniosku komisja rekrutacyjna, 
rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone. 

6. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja 
rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć. 

7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania 
rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
do przyjęcia. 

8. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do więcej  
niż jednej szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w wybranej szkole,  
w terminie określonym w Zarządzeniu nr 25/2016/2017 Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 4. 



9. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania 
rekrutacyjnego, w formie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.  
do przyjęcia. 

10. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą: 

a) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzeniu uzasadnionej odmowy 
przyjęcia dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, 

b) wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, 

11. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 
 



Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 24/2016/2017 Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu - Jaśkowicach 

………………………………………………………………………………………… 

Imiona i Nazwiska wnioskodawców –rodziców/prawnych opiekunów kandydata 
 

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

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 
 

 

                                                                                                  Dyrektor  
                                                                                              
                                                                                                                                      ............................................................................................... 

                                                                                                                                      Nazwa i adres jednostki , do której składany jest wniosek 
 

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

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
1
  

I. Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów 2 
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/prawnych opiekunów 

Matki  

Ojca  

5. Adres miejsce zamieszkania kandydata Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/numer mieszkania  

6. Adres miejsce zamieszkania rodziców 

kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/numer mieszkania  

7. 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  

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół3 
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku  o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej 

jednostki , zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych 
4
 

 

1.Pierwszy wybór 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
nazwa szkoły 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
adres placówki 

 

1.Drugi wybór      

……………………………………………………………………………………………………………………... 
nazwa szkoły 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
adres placówki 

 

1.Trzeci  wybór 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
nazwa szkoły 

 

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

 

 

                                                 
1
 Zgodnie z Art.149 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz.59) 

2
 Zgodnie z Art.150 pkt.1-4 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U.2017 poz.59) 

3
Zgodnie z Art.150 pkt. 5usatwy Prawo Oświatowe (Dz.U.2017 poz.59) 

 



III. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z 

organem prowadzącym . *)we właściwej rubryce(Tak/Nie), przy każdym z 5 kryteriów wstaw znak X 
L.p. Kryterium  Dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryterium 
Tak *) Nie *) 

1. Spełnianie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo 

kandydata w danej szkole 

kryterium potwierdzane jest na 

podstawie dokumentacji szkolnej 

  

2. Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której 

realizuje roczne przygotowanie przedszkole lub 

uczęszcza do przedszkola znajdującego się w obwodzie 

szkoły, do której zgłasza wniosek o przyjęcie.  

kryterium potwierdzane jest na 

dokumentacji szkolnej 

  

3. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie oświadczenie rodzica   

4. Szkoła do której kandydat składa wniosek jest bliżej 

miejsca zamieszkania niż szkoła obwodowa. 
zaświadczenie o zameldowaniu 

  

5. Szkoła na liście preferencyjnej we wniosku 

rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu. 

kryterium potwierdzane jest na 

podstawie wniosku rekrutacyjnego 

  

 

 

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie....…….... 
 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i  załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie 

ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59)  

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach  do wniosku są 

dyrektorzy przedszkoli , oddziałów przedszkolnych przy szkole wskazanych w II części wniosku .  

 

Oświadczenia wnioskodawcy  

1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej ,że podane we wniosku oraz załącznikach do 

wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym . 
5
 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 

i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z 

wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002 r. ,Nr 101 , poz.926 z późn. zm.) 

3. Oświadczam że zapoznałam się z kryteriami rekrutacji do klasy I obowiązujących na terenie gminy 

Orzesze .  

 

………………………………                                ……………………………………………….. 
                            Data                                                                                            Czytelne podpisy wnioskodawców - 

                                                                                                                          rodziców /prawnych opiekunów kandydata  

                                                 
5 Zgodnie z art.233, §1Kodeksu karnego- kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sadowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy , zezna nieprawdę  

lub zataja prawdę,  polega karze pozbawienia wolności do lat3 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2016/2017 Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu - Jaśkowicach 

 
 
 

 
 
 
…………………………………………….. 
Imię i Nazwisko składającego oświadczenie  
 

……………………………………………... 
Numer i seria dokumentu tożsamości  
 
 
 

Oświadczenie  
 
 
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: 
 
kandydat................................................................. zamieszkuje w Orzeszu, ul. ................................................,  
                        (Imię i Nazwisko kandydata) 

 
rodzice kandydata.................................................................................................................... 
                                       (Imiona i Nazwiska rodziców kandydata) 

 
zamieszkują............................................................................................................................... .  
 

 

 

 

 

 

 

……………………………                                                              ………………………………….. 
Data                                                                                                                                                     Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 
  



Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 24/2016/2017 Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu - Jaśkowicach 

 

 
 

WZÓR OŚWIADCZENIA O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 
 
 
 
 
…………………………………………….. 
Imię i Nazwisko składającego oświadczenie  
 

……………………………………………... 
Numer i seria dokumentu tożsamości  
 
 

Oświadczenie  
 
 
 
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczeni, oświadczam, że: 

 

…………………………………………… wychowuję samotnie  jako  panna / kawaler/ wdowa/wdowiec  

 (Imię i Nazwisko kandydata)                                                   

osoba pozostająca w  separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu /osoba 

rozwiedziona  * i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem. 

 
 
 
 
 
 
……………………………                                                           ………………………………….. 
Data                                                                                                                                                    Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Niepotrzebne skreślić 
 
 



Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 24/2016/2017 Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu - Jaśkowicach 

 

 
 

WZÓR OŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DO SZKOŁY 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
Imię i Nazwisko składającego oświadczenie  
 

……………………………………………... 
Numer i seria dokumentu tożsamości  
 
 
 

Oświadczenie  
 
 
 
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: 

rodzeństwo ……………………………………………………………………………………………………....……………..  

                                         (Imię i nazwisko/a rodzeństwa)                                                                             

kandydata ………………………………………………………… 

 (Imię i Nazwisko kandydata) 

uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach. 

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

Data                                                                                                                                                     Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 



Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 24/2016/2017 Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu - Jaśkowicach 

 
 
 

WZÓR OŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
 
 
 
…………………………………………….. 
Imię i Nazwisko składającego oświadczenie  
 

……………………………………………... 
Numer i seria dokumentu tożsamości  
 
 
 

Oświadczenie  
 
 
 
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: 
 
……………………………………………………… uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017 do : 

                (Imię i Nazwisko kandydata) 
 
oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu.  
 
 
 
 
 
 
……………………………                                                              ………………………………….. 
Data                                                                                                                                                     Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 


