
REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH                                                                          
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZASTARY NA ROK SZKOLNY 2019/2020  

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowa-
dzącym jest gmina Czastary, zostały przygotowane w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania po-
stępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610 ze zm.) 

 

 Sieć szkół gminy Czastary od 1 września 2017r. określa UCHWAŁA NR 

XIX/121/2017 RADY GMINY CZASTARY z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  

 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach 

 Szkoła Podstawowa w Parcicach  

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, przyjmuje się : 

 dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,  

 dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – 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.  

 dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny 

w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na 

wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 

Kandydaci do klasy I publicznej szkoły podstawowej                                                                                               
zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej  

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się                            

o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie wniosku. Do wniosku 

dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, 

które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 

Wzór wniosku oraz wymaganego oświadczenia (o miejscu zamieszkania rodziców 

kandydata i kandydata) dostępne będą w sekretariacie danej szkoły. Wniosek,                       

o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 22.03.2019 r.  

 

 



Kandydaci do klasy I publicznej szkoły podstawowej                                                                                
zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci 

do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli dana 

publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.  

Terminy rekrutacji określa załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 20/2019 WÓJTA 

GMINY CZASTARY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,                
w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału 
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych w Gminie Czastary na rok szkolny 2019/2020. 

 

        Wójt Gminy Czastary  

                        Dariusz Rejman  

 

 


