
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW 

 

1. Do Zespołu Szkół Publicznych uczęszczają uczniowie zamieszkali w 

obwodzie szkolnym, ustalonym w gminnym planie sieci i podlegają 

obowiązkowi szkolnemu. 

2. Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie zamieszkali poza obwodem, w 

przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

3. Przy Zespole Szkół w Starym Brusie działa oddział przedszkolny i punkt 

przedszkolny. 

1) Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci objęte obowiązkiem 

szkolnym zgodnie z aktualnymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej. 

2) Punkt przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 

4. Do Szkoły Podstawowej, która wchodzi w skład zespołu szkół, uczęszczają 

uczniowie od 6 do 12 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się 

z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 6 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej. 

1) Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć 

dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje 

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 

2) Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor 

zespołu szkół po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub na wniosek rodziców, jeśli dziecko było objęte 

wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny. 

3) W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku 

szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. 

4) Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor 

zespołu po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

5) Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i 

młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Do gimnazjum, które wchodzi w skład zespołu, uczęszczają uczniowie w 

zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, 

który trwa do 18 roku życia.  Uczeń, który ukończył 18 rok życia zostaje 

skreślony z listy uczniów. W takim przypadku uczeń może zwrócić się z 

pisemną prośbą do Dyrektora Szkoły o zgodę na dokończenie cyklu 

kształcenia. Dyrektor może nie wyrazić zgody, jeżeli: 

a) uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu, 



b) liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności daje podstawę do 

nieklasyfikowania go lub grozi mu naganna ocena zachowania.  

6. Na wniosek rodziców dyrektor zespołu, w którym obwodzie mieszka dziecko, 

może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić 

jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może 

otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas odpowiednio szkoły 

podstawowej lub gimnazjum  oraz odpowiednio ukończenia szkoły 

podstawowej lub gimnazjum na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych 

przeprowadzonych przez tę szkołę. 

7. Zespół Szkół prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności. 

8. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 

9. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 10 do statutu. 

10. Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i punktach 

przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy 

Stary Brus, a postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na kolejny rok 

szkolny na wolne miejsca. 

11. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym 

mowa w ust. 10, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria 

o jednakowej wartości: 

1) wielodzietność rodziny kandydata, oznacza to rodzinę, która wychowuje 

troje i więcej dzieci do 18 roku życia – 10 pkt, 

2) niepełnosprawność kandydata – 10 pkt, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 pkt, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 10 pkt, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 10 pkt, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 pkt, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt. 

12. Do wniosku rodzic/opiekun prawny załącza dokumenty potwierdzające 

spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów: 

1) Ad. 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

(wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej 

dzieci) 

2) Ad. 2, 3, 4, 5. 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 2011 r. 

Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej 

ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, 

poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 

2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645. 

3) Ad. 6. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu 

dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem, 

4) Ad. 7. 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 2013 r. poz. 135, ze zm.). Zmiany 

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 

2013 r. poz. 154, 866 i 1650. Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany 

ogłoszonej w Dz. U. z 2012 r. poz. 1519. 

13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział 

przedszkolny lub punkt przedszkolny nadal dysponują wolnymi miejscami, 

w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria 

ustalone na mocy uchwały Rady Gminy Stary Brus w sprawie ustalenia 

kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Stary Brus. 

14. Kryteria te uwzględniają zakres społecznych potrzeb dziecka i rodziny, 

których zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny. 

15. Kryteria z tej grupy mają różną wagę. 

16. Kryteria rekrutacyjne II etapu dla gminy Stary Brus:  

1) pozostawanie rodziców/prawnych opiekunów w zatrudnieniu lub 

prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w 

systemie dziennym – 4 pkt,  

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata w wieku 5 – 18 lat do Zespołu Szkół 

w Starym Brusie – 2 pkt, 

3) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystanie przez niego z 

pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i 

posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 

godzin) do 8 godzin dziennie  – 1 pkt, 



4) zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących 

rodzeństwem w wieku 3 - 4 lat – 1 pkt,  

5) kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata - poniżej aktualnie 

obowiązujących progów dochodowych – 1 pkt. 

17. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów II etapu rekrutacyjnego 

mają formę oświadczenia. 

18. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego i oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej odbywa się w dniach od 2 marca – 

do 31 marca br. 

19. Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć w terminie do 31 

marca do sekretariatu Zespołu Szkół. 

20. Terminy postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego i oddziału 

przedszkolnego obowiązujące w gminie Stary Brus  

1) Składanie wniosków: od 1 kwietnia do 15 kwietnia. 

2) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych: 22 kwietnia  

3) Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia: od 23 kwietnia 

do 30 kwietnia  

4) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych: 8 maja   

5) Rekrutacja uzupełniająca: od 15 czerwca, do 30 czerwca, 

21. Terminy  rekrutacji ogłasza się w formie:  

1) pisemnego ogłoszenia w szkole – tablica przy oddziale przedszkolnym; 

2) pisemnego ogłoszenia na środowiskowej tablicy ogłoszeń; 

3) komunikatu na stronie internetowej Szkoły. 

22. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Stary Brus mogą być przyjęci 

do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego na terenie gminy 

Stary Brus, o ile po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina 

nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby 

kandydatów przeprowadza się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne na 

zasadach określonych dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy. 

23. Rodzice dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego corocznie składają na 

kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w tym punkcie, w terminie 7 dni poprzedzających termin 

rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na kolejny rok szkolny. 



24. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej 

publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież 

zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. 

25. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów 

posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

26. W pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum przyjmowani są laureaci 

lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim. 

27. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła 

podstawowa lub gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor 

przeprowadza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne. W uzupełniającym 

postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria: 

1) pozostawanie rodziców/prawnych opiekunów w zatrudnieniu lub 

prowadzenie przez nich działalności gospodarczej na terenie gminy Stary 

Brus – 3 pkt,  

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata w wieku 5 – 18 lat do Zespołu Szkół 

w Starym Brusie – 4 pkt, 

3) zadeklarowanie uczęszczania do przedszkola rodzeństwa kandydata 

będącego w wieku 3-4 lat - 2 pkt. 

28. Dyrektor szkoły, nie później niż do końca lutego, podaje kandydatom 

zamieszkałym poza obwodem do wiadomości kryteria rekrutacji. 

29. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia. 

30. Postępowanie rekrutacyjne do Zespołu Szkół przeprowadza komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora zespołu. Dyrektor wyznacza 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

31. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych  

2) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.  

32. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata. 

33. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez 

rodzica kandydata z wnioskiem, o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w 



tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę 

punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

34. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora zespołu odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

35. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej 

szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego. 

 


