
Załącznik 1 do Zarządzenia 5/2023
Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego

w Klebarku Wielkim

Zasady przyjęcia ucznia do klasy I
Szkoły Podstawowej im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim

na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna
Zasady przyjęcia do klasy I zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2) ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw
3) rozporządzenie MEN z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek oraz uchwała rady gminy w sprawie ustalenia kryteriów naboru;

4) uchwały nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Purda z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
(...)

5) uchwały nr XXX/215/2021 Rady Gminy Purda z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie:
zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Purda oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Purda od dnia 1 września 2019 r.

6) uchwały nr XXVI/198/2017 Rady Gminy Purda z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów naboru do przedszkoli i do klas I szkół podstawowych, dla
których Gmina Purda jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów;

7) zarządzenie 9/2023 Wójta Gminy Purda z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie:
określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Purda na rok szkolny 2023/2024.

Do klas I przyjmowane są:
1) dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
2) dzieci urodzone przed 2016 rokiem, które miały odroczony obowiązek szkolny przez

dyrektora szkoły
3) dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017) – 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.

1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły
1) Obwód Szkoły Podstawowej im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim

stanowią miejscowości: Klebark Mały, Klebark Wielki, Silice, Ostrzeszewo, Patryki,
Biedówko.



2) Do szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani
są z urzędu. Dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej.
Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół.

3) Rodzice kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają i składają
w sekretariacie szkoły (w terminie do 17 marca 2023 r.):
- Zgłoszenie do klasy 1

2. Kandydaci spoza obwodu szkoły
1) Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym i są

przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy Purda
2) Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzone w terminach

określonych przez wójta Gminy Purda w harmonogramie rekrutacji:
Składanie wniosków i dokumentów: 01-17 marca 2023 r. (postępowanie
rekrutacyjne), 01-07 czerwca 2023 r. (postępowanie uzupełniające)
Rodzice kandydatów składają w sekretariacie szkoły podpisany wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami określonymi w uchwale Rady Gminy Purda
(oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów).

- Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe).
Weryfikacja wniosków przez komisję: 20-22 marca 2023 r.  (postępowanie
rekrutacyjne), 12-14 czerwca 2023 r. (postępowanie uzupełniające)

- Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
- W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja
rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

- Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja
rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki
postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych: 24 marca 2023 r.  (postępowanie rekrutacyjne),
16 czerwca 2023 r. (postępowanie uzupełniające)

- Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
Pisemne potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia: 27-31 marca 2023 r.
(postępowanie rekrutacyjne), 19-23 czerwca 2023 r. (postępowanie
uzupełniające)

- Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają
pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został
zakwalifikowany.
Podanie do wiadomości wyników rekrutacji: 05 kwietnia 2023 r. (postępowanie
rekrutacyjne), 28 czerwca 2023 r. (postępowanie uzupełniające)

http://edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=3495


- Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany
do przyjęcia  i rodzice potwierdzili wolę zapisu.

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

- Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
1) złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy

przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

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

3) złożyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie
dyrektora szkoły.

3. Kryteria dodatkowe naboru oraz punkty przyznawane za poszczególne kryteria dla klas I
szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych szkół prowadzonych
przez Gminę Purda określa Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/198/2017 Rady Gminy
Purda z dnia 24 marca 2017 r.

L.p
 

kryteria liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do
potwierdzania kryteriów

1
 

Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do
szkoły obwodowej

10 Oświadczenie wnioskodawcy

2 Dziecko realizowało obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego w
przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Purda

10 Dane potwierdza Dyrektor na
podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu danej jednostki

3 Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej
uczęszcza do danej szkoły lub przedszkola
w przypadku zespołu szkolno-
przedszkolnego

10 Dane potwierdza Dyrektor na
podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu danej jednostki

4 Rodzic /opiekun prawny pracuje lub
prowadzi działalność gospodarczą na
terenie Gminy Purda

10 Dokument potwierdzający
zatrudnienie lub aktualny wpis
do działalności gospodarcze

Łączna maksymalna liczba punktów przyznawanych na II etapie rekrutacji
wynosi 40 pkt.


