
ZARZĄDZENIE NR 8/23 
WÓJTA GMINY SZCZERCÓW 

z dnia 16 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, w postępowaniu 
uzupełniającym oraz kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1999r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) oraz art. 154 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. 
z 2021r. poz.1082, poz. 762; z 2022r. poz. 655, poz.1116, poz.1079, poz.1700, poz. 1730, poz. 1383, 
poz. 2089) oraz uchwały nr XXVIII/318/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 14 marca 2017r. w sprawie 
określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców z udziałem kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  
do  klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców  na rok 
szkolny 2023/24: 

Lp.  
Rodzaje czynności 

Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 01.03.2023r. 
do 24.03.2023r. 

do 19.05.2023r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w 
art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. Prawo oświatowe 

do 04.04.2023r.   do 26.05.2023r. 

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

 do 14.04.2023r. do 31.05.2023r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

 do 19.04.2023r. do 07.06.2023r. 

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

 do 25.04.2023r.  do 16.06.2023r. 

Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że dni roboczych 
na dokonanie czynności jest mniej niż 2, termin ulega wydłużeniu o najbliższe 2 dni robocze. Jeżeli koniec 
terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu 
o najbliższy dzień roboczy. 
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§ 2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w okolicznościach określonych w art. 133 ust.2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe stosuje się kryteria określone w uchwale nr XXVIII/318/17 Rady 
Gminy Szczerców z dnia 14 marca 2017r.tj.: 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba 
punktów 

1. Kandydat uczęszczał do 
oddziału przedszkolnego    
w danej  szkole. 

nie wymagany 
30 

2. Do danej szkoły uczęszcza 
rodzeństwo kandydata. 

nie wymagany 
20 

3. Niepełnosprawność kandydata 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 (t.j.Dz. U. 
z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg 
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez rodzica 

15 

4. Kandydat jest mieszkańcem 
Gminy Szczerców, ale spoza 
obwodu danej szkoły. 

nie wymagany 

10 

5. Przynajmniej jeden z rodziców 
jest zatrudniony na terenie 
Gminy Szczerców. 

Zatrudnienie na terenie Gminy Szczerców rodzic 
potwierdza oświadczeniem. 5 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się:  dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza 
w Szczercowie, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chabielicach, dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
w Osinach i dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lubcu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/24. 

 

   

Wójt Gminy Szczerców 
 
 

Krzysztof Kamieniak 
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