ZARZĄDZENIE NR 18/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIESZYCE z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym do składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych
szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Pieszyce.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 2 pkt. 2 i art. 154 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr
XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, zarządza się co następuje:

§1
1. Do klas I w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane są:
- dzieci 7 letnie (urodzone w 2012 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym,
- dzieci 6 letnie zgodnie z wolą rodziców/opiekunów prawnych (jeżeli dziecko korzystało z
wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma
rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię poradni psychologicznopedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej).
2. Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły jest przyjmowane na podstawie zgłoszenia
rodziców o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Pieszyckiej
Harcerskiej Organizacji Podziemnej złożonego w terminie do 15 marca 2018 r. do Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej, dla której Gmina
Pieszyce jest organem prowadzącym (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia).
3. Rekrutacja do klasy I dla uczniów spoza obwodu jest przeprowadzana przez Dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w momencie
dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami.
4. Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w
trybie dotyczącym obywateli polskich.
§2
Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej prowadzonej przez Gminę Pieszyce w tym
do składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020, stanowiące załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§3
Ustala się wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach na rok szkolny 2019/2020
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz dokumenty w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, w tym niezbędne do potwierdzenia spełnienia
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego
zarządzenia.

§4
Kryteria oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu
rekrutacyjnym określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§5
1. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz.
996 z późn. zm.), w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie
spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
2. Decyzję w sprawie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego na wniosek
rodziców, podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej
Organizacji Podziemnej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w obwodzie
danej szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
§6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. oświaty oraz Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach, dla
której organem prowadzącym jest Gmina Pieszyce.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2019 roku.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 25 stycznia 2019 r.

Pieczęć szkoły
i data wpływu zgłoszenia
do szkoły
……………………………………………………………………

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1, im. PIESZYCKIEJ HARCERSKIEJ
ORGANIZACJI PODZIEMNEJ, UL. OGRODOWA 23 W PIESZYCACH
DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Zgłaszam moje dziecko do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej
Organizacji Podziemnej, ul. Ogrodowa 23 w Pieszycach do klasy pierwszej w roku szkolnym
2019/2020.
Dane osobowe dziecka -kandydata /dane należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami/
1. Imię, drugie imię i nazwisko - …………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia - ………………………………………………………..
3. Numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru pesel – serię i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość -……...……………………………………….
4. Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………………………………...
/ulica, nr domu, numer lokalu, kod pocztowy i miejscowość/

…………………………………………………………………………………………………...
/województwo, powiat, gmina/

5. Adres zameldowania dziecka (w przypadku, gdy jest inny niż zamieszkania)
…………………………………………………………………………………………………...
/ulica, nr domu, numer lokalu, kod pocztowy i miejscowość/

…………………………………………………………………………………………………...
/województwo, powiat, gmina/

Dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne w
.......................................................................................................................................................
(nazwa i adres przedszkola)

Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka:
…………………………………………………………………………………………………...
* W przypadku niepełnosprawności dziecka - należy dołączyć orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.

Dane osobowe rodzica / rodziców/ opiekunów prawnych:
Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki kandydata: ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
telefon:………………………… e-mail ……………………………………………….………
adres zamieszkania:..……………………………………………………………………………
ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna kandydata: ………………………………………
:…………………………………………………..........................................................................
telefon ………………………….. e-mail ………………………………………………………
adres zamieszkania: …………………………………………………………………………….
ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w zgłoszeniu informacje są zgodne za stanem
faktycznym.
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. 2018, poz. 1000) przyjmuję do wiadomości, następujące informacje:
 Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 1, im. Pieszyckiej Harcerskiej
Organizacji Podziemnej w Pieszycach reprezentowana przez Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach z
siedzibą przy ul. Ogrodowej 23, 58-250 Pieszyce,
 dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania,

 zebrane dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa,
 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu kontaktu z rodzicem lub
prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach,
 dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie
z celem podanym powyżej.
Oświadczam, że oboje rodziców posiadamy pełne prawa rodzicielskie i jedno z nas może
reprezentować interesy obojga w sprawach związanych z edukacją naszego dziecka - TAK
lub NIE *
Jeśli NIE proszę wypełnić poniższe oświadczenie. Oświadczam, że pełne prawa rodzicielskie
posiada tylko …..………………….…………………………..……………………………….
(jeżeli pełnię praw rodzicielskich posiada jedna lub inna osoba należy wpisać jej imię i
nazwisko oraz dostarczyć odpowiednią dokumentację )
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………………….
data i czytelny podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18 /2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 25 stycznia 2019 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych w szkole
podstawowej prowadzonej przez Gminę Pieszyce.
L.p. Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania
uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I

08.04 -19.04.2019 r.

05.08 – 19.08.2019 r.

23.04 – 26.04.2019 r.

20.08 -23.08.2019 r.

29.04.2019 r.

26.08.2019 r.

do 08.05.2019 r.

27.08 – 30.08.2019 r.

10.05.2019 r.

30.08.2019 r.

publicznej szkoły podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do klasy I
publicznej szkoły podstawowej

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i listy kandydatów
niezakwalifikowanych.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego
opiekuna kandydata woli przyjęcia w
formie pisemnego oświadczenia.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i listy kandydatów
nieprzyjętych.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 25 stycznia 2019r.

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
/imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna kandydata
oraz adres do korespondencji w sprawach rekrutacji/

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Pieszycach
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 1 IM. PIESZYCKIEJ HARCERSKIEJ ORGANIZACJI PODZIEMNEJ W
PIESZYCACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
I. Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych - /dane należy wypełnić
czytelnie drukowanymi literami/
1. Imię/imiona i nazwisko kandydata - …………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia kandydata - ………………………………………………………..
3. Numer PESEL kandydata - ………………………………………………………………….
(w przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

4. Imię/ imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych kandydata - ………………………
…………………………………………………………………………………………………..
5. Adres i miejsce zamieszkania matki/prawnej opiekunki …………………………………………………………………………………………………...
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/numer mieszkania)

…………………………………………………………………………………………………...
6. Adres i miejsce zamieszkania ojca/prawnego opiekuna …………………………………………………………………………………………………...
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/numer mieszkania)

…………………………………………………………………………………………………...
7. Adres i miejsce zamieszkania kandydata …………………………………………………………………………………………………...
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/numer mieszkania)

…………………………………………………………………………………………………...
8. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata –
 Matki ……………………………………………………………………………………


Ojca ……………………………………………………………………………………..

Dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne w …………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres przedszkola)

Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka: …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół – dane należy
podać w przypadku kiedy wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej
niż jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wskazać nazwy i adresy wybranych szkół w porządku
od najbardziej do najmniej preferowanych.

A. Pierwszy wybór: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres szkoły)

B. Drugi wybór: ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres szkoły)

C. Trzeci wybór: ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres szkoły)

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że przedstawione przeze mnie we wniosku informacje są zgodne za stanem
faktycznym.
Oświadczam, że oboje rodziców posiadamy pełne prawa rodzicielskie i jedno z nas może
reprezentować interesy obojga w sprawach związanych z edukacją naszego dziecka - TAK
lub NIE *
Jeśli NIE proszę wypełnić poniższe oświadczenie. Oświadczam, że pełne prawa rodzicielskie
posiada tylko …..………………….…………………………..……………………………….
(jeżeli pełnię praw rodzicielskich posiada jedna lub inna osoba należy wpisać jej imię i nazwisko oraz
dostarczyć odpowiednią dokumentację ).
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………………….
data i czytelny podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów

Oświadczam, że:
 Rodzeństwo kandydata (dziecka) uczęszcza do tej samej szkoły – TAK lub NIE*

…………………………………………………….
data i czytelny podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów

 W rodzinie wychowuje się ………….. dzieci (podać ilość dzieci w rodzinie).
…………………………………………………….
data i czytelny podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów

 Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych/rodzica samotnie wychowującego kandydata
znajduje się w obwodzie szkoły – TAK lub NIE*

…………………………………………………….
data i czytelny podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów

 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata – babcia, dziadek, wspierający
rodziców/opiekunów prawnych/rodzica samotnie wychowującego dziecko w zapewnieniu mu
należytej opieki – TAK lub NIE*

…………………………………………………….
data i czytelny podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów

 Kandydat (dziecko) posiada Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511z późn. zm.) o ile takie wystawiono- TAK lub
NIE*

…………………………………………………….
data i czytelny podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów

 Kandydat (dziecko) objęte jest pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) –
TAK lub NIE*

…………………………………………………….
data i czytelny podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U.
2018, poz. 1000) przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 1, im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji
Podziemnej w Pieszycach reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej
Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach z siedzibą przy ul. Ogrodowej 23, 58-250 Pieszyce,
2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania.
3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
5. Dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu kontaktu z rodzicem lub prawnym
opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach.
6. Dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem
podanym powyżej.

…………………………………………………….
data i czytelny podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18 /2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 25 stycznia 2019 r.

Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, w tym niezbędne
do potwierdzenia spełniania kryteriów w pierwszym etapie rekrutacji
1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej
Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach prowadzonej przez Gminę Pieszyce na rok
2019/2020 zawiera m.in.:
a) oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna prawnego/rodziców zastępczych o miejscu
zamieszkania;
b) oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna prawnego/rodziców zastępczych o uczęszczaniu
rodzeństwa kandydata (dziecka) do tej samej szkoły;
c) oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna prawnego/rodziców zastępczych o ilości dzieci
w rodzinie;
d) oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna prawnego/rodziców zastępczych o miejscu pracy
rodziców/opiekunów prawnych/rodzica samotnie wychowującego kandydata znajduje się
w obwodzie szkoły;
e)
oświadczenie
rodzica/rodziców/opiekuna
prawnego/rodziców
zastępczych
o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata – babci, dziadka, wspierających
rodziców/opiekunów prawnych/rodzica samotnie wychowującego dziecko w zapewnieniu mu
należytej opieki;
f) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz.
511 z późn. zm.) o ile takie wystawiono;
g) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz.
998 z późn. zm.).
2. Potwierdzenie przez Rodzica/Rodziców/Opiekunów prawnych woli zapisu dziecka do
szkoły w postaci pisemnego oświadczenia. Dotyczy Rodzica/Rodziców/Opiekunów
prawnych, których dzieci zostaną ujęte na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w
Pieszycach.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr18/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 25 stycznia 2019 r.

Kryteria określone przez organ prowadzący i odpowiadające im liczby punktów
stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach, której organem
prowadzącym jest Gmina Pieszyce, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej
szkoły
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/228/2017 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29.03.2017 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły
podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Pieszyce, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

1.

Kryteria
Kandydat (dziecko), którego
rodzeństwo uczęszcza/uczęszczało do
szkoły, do której składany jest wniosek
o przyjęcie

Wartość
punktowa
5

2.

Kandydat (dziecko), znajduje się w
rodzinie wielodzietnej

4

3.

Miejsce pracy rodziców (opiekunów
prawnych) lub rodzica samotnie
wychowującego kandydata (dziecko)
znajduje się w obwodzie szkoły

3

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują
krewni kandydata (dziecka) – babcia,
dziadek, wspierający rodziców
(opiekunów prawnych) lub rodzica
samotnie wychowującego dziecko w
zapewnieniu mu należytej opieki

3

Dokumenty potwierdzające
kryterium
Oświadczenie
rodzica/rodziców/opiekuna
prawnego/rodziców zastępczych o
uczęszczaniu rodzeństwa kandydata
(Dziecka) do tej samej szkoły,
zawarte we wniosku o przyjęcie
kandydata (dziecka) do szkoły.
Oświadczenie
rodzica/rodziców/opiekuna
prawnego/rodziców zastępczych o
ilości dzieci w rodzinie.
Oświadczenie o zatrudnieniu
rodzica/rodziców/opiekuna
prawnego/rodziców zastępczych/
Oświadczenie
rodzica/rodziców/opiekuna
prawnego/rodziców zastępczych o
miejscu zamieszkania krewnych
kandydata (dziecka)

