
ZARZĄDZENIE NR 12/22/23
DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERMINIE

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Regulaminu rekrutacji do klasy I Szkoły
Podstawowej w Czerminie w Zespole Szkolno-Przedszkolnymw Czerminie na rok

szkolny 2023/2024

Na podstawie:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe art. 153 (Dz. U. z 2020 r. poz. 910
ze zm.)
Zarządzenia Nr 3/2023Wójta Gminy Czermin z dnia 17 stycznia 2023 r.

zarządza się co następuje:

§ 1
Wprowadza się Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej
w Czerminie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czerminie na rok szkolny 2023/2024
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 35/20/21 z dnia 14 lutego 2022 roku.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w księdze
zarządzeń oraz na stronie internetowej szkoły.



Załącznik do
Zarządzenia nr 12/22/23

z dnia 22.02.2023 r.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Czerminie
w Zespole Szkolno-Przedszkolnymw Czerminie na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie:
Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. art.153 (Dz.U.2020r. poz.910 ze zm.)
Zarządzenia Nr 03/2023Wójta Gminy Czermin z dnia 17 stycznia 2023 r.

§ 1
Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach, które zostały
określone w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2020r. poz.910
ze zm.)

§ 2
1. Szkoła prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do klasy I ośmioklasowej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
a/ 7-letnie urodzone w 2016 r.
b/ dzieci 6-letnie – urodzone w 2017 r. – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:
 korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok

szkolny, w którymma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą
pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych.

c/ dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

3. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych
w obwodzie szkoły na podstawie Zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna. (Załącznik
nr 1)

4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do
szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na Wniosek
rodzica/prawnego opiekuna. (Załącznik nr 2)

5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący, z uwzględnieniem pełnej realizacji potrzeb dziecka, rodziny i lokalnych
potrzeb społecznych. (Załącznik nr 4)

§ 3
1. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest zgłoszenie lub złożenie wniosku o przyjęcie
dziecka do szkoły, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej
szkoły www.zspczermin.pl lub bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Czerminie.

2. Do Wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnienie
wymaganych kryteriów.

http://www.zspczermin.pl


3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”.

§ 4
Wypełnione zgłoszenie lub wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć
w sekretariacie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czerminie w okresie od 1.03.2023 r.
do 13.03.2023 r. w godzinach od 7.30- 15.00.

§ 5
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czerminie. Dyrektor wyznacza skład
komisji oraz jej przewodniczącego.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie. (Załącznik nr 3)

3. Komisja Rekrutacyjna, po weryfikacji Wniosków, ustala kolejność przyjęć na
podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.

4. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna po weryfikacji wniosków ustala
kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.

5. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego kandydata tej samej liczby punktów
o przyjęciu decyduje kolejność złożeniaWniosku.

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

7. Zgłoszenia lub Wnioski o przyjęcie do Szkoły wypełnione nieprawidłowo lub
niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty, itp.) z powodu niespełnienia
formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu
komputerowego, nie będą rozpatrywane.

8. Od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie. Rodzice/prawni
opiekunowie mogą:
1) wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Uzasadnienie sporządza się w
terminie 5 dni z podaniem przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę
punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w
postępowaniu rekrutacyjnym;
2) wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania, dyrektor rozpoznaje je;
3) odwołać się do Wójta Gminy Czermin za pośrednictwem dyrektora szkoły.

§ 6

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny
2023/2024 Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę:



1) kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr VIII/44/2019 Rady Gminy
Czermin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina
Czermin.
a. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 5pkt
b. miejsce pracy rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko znajduje się

w obwodzie szkoły - 3pkt
c. kandydat uczęszczał do przedszkola przy szkole - 3pkt
d. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata /babcia, dziadek/wspierający

rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko, w zapewnieniu mu
należytej opieki - 2pkt

2. Spełnienie powyższych kryteriów należy potwierdzić stosownym dokumentem,
ustalonym, weWniosku o przyjęcie do szkoły.

3. Przyjęcie dzieci spoza Gminy Czermin jest możliwe po zrealizowaniu potrzeb
mieszkańców Gminy Czermin.

§ 7

1. Podstawowa rekrutacja dzieci do Szkoły Podstawowej w Czerminie w Zespole
Szkolno- Przedszkolnym odbywa się raz w roku.

2. Postępowanie uzupełniające w bieżącym roku kalendarzowym odbywać się będzie
w terminie od 4.05.2023 r. do 29.05.2023 r.

§ 8

Publikacja wyników naboru odbędzie się dnia 5.04.2023 r. do godz. 15.00 przez
udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Szkoły.

§ 9

Regulamin obowiązuje od dnia wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

http://www.radzymin.pl/asp/pliki/000_01_Aktualnsci_2015/ra_20150325_uchwala_37_2015.pdf
http://www.radzymin.pl/asp/pliki/000_01_Aktualnsci_2015/ra_20150325_uchwala_37_2015.pdf

