
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. 
Mickiewicza w Czyżówce przygotowane w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 
 
1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły na rok szkolny jest prowadzone zgodnie z zasadami i 

kryteriami prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w terminach określonych w harmonogramie. 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział:  

 dzieci 7 letnie,  

 na wniosek rodziców dzieci 6 letnie,  

3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czyżówce (wieś Czyżówka), które 

ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia.  

4. W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział dzieci zamieszkałe poza obwodem Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Czyżówce.  

5. Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek/zgłoszenie w szkole, wypełniają go i składają – po 

podpisaniu – w szkole. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie w razie konieczności dołączają 

dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.  

6. 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” (art. 20t ust 6 ustawy o 

systemie oświaty).  

7. Wypełniony wniosek/zgłoszenie:  

 podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,  

 podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych 

we wniosku/zgłoszeniu ze stanem faktycznym.  

8. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjnego powołana przez dyrektora szkoły.  

9. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala 

kolejność przyjęć.  

10. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna 

ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę kolejność zgłoszeń.  

11. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w 

formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.  

12. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne/ustne 

potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.  

13. Komisja rekrutacyjna:  



 przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice 

potwierdzili wolę zapisu,  

 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.  

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

 wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

dziecka do Szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych,  

 wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 

dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

15. Po okresie rekrutacji, w przypadku wolnych miejsc, dyrektor szkoły ogłasza rekrutację 

uzupełniającą w oparciu o kryteria i zasady z pierwszego terminu rekrutacji.  

16. Po okresie rekrutacji uzupełniającej i w ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, wpływające 

wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły rozpatruje dyrektor.  

  



Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej w Czyżówce: 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I w Szkole obowiązują niżej wymienione kryteria.  

2. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.  

3. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, 

ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę kolejność zgłoszeń.  

4. Komisja rekrutacyjna może określić wykaz dokumentów/oświadczeń do przedłożenia 

potwierdzających spełnianie kryteriów nr 5-11. 

5. W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez 

komisję rekrutacyjną - potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując 

wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.  

L.p. Kryteria Liczba punktów 

1. Dziecko zamieszkałe na terenie wsi Czyżówka- dziecko z 
obwodu Szkoły. 

100 

2. Wyniki wewnątrzszkolnej diagnozy wstępnej na podstawie 
kwestionariusza rozmowy z rodzicami i karty pracy z 
dzieckiem – „Profil rodziny i dziecka”. * 

60 
W rekrutacji na rok szkolny 
2022/23 ze względu na 
epidemię Covid-19 rezygnuje 
się z diagnozy wstępnej 

3. Dziecko, które uczęszczało do Publicznego Przedszkola w 
Czyżówce w roku szkolnym poprzedzającym kolejny rok 
szkolny. 

10 

4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać 
w następnym roku do Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w 
Czyżówce. 

10 

5. Wielodzietność rodziny dziecka. 1 

6. Niepełnosprawność dziecka. 1 

7. Niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów dziecka. 1 

8. Niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów dziecka. 1 

9. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie. 1 

10.  Objęcie dziecka pieczą zastępczą 1 

 


