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BR.0050.17.2018

ZARZĄDZENIE NR 850/18
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego 
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach 
wychowania przedszkolnego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 

zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych 
formach wychowania przedszkolnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego           

w Czersku, tablicach ogłoszeń szkół i przedszkoli, stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym 
na rok szkolny 2018/2019 określone w Uchwale Nr XXXVII/350/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 
30 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz punktów za poszczególne kryteria rekrutacji 
do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej 
szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czersk, które będą brane pod uwagę                    
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 oraz w Uchwale Nr XXXVII/349/17 Rady 
Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz punktów            
za poszczególne kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych                  
w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Gminę Czersk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019.

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza – Grzegorzowi Klauzie.
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§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez 

ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czersku, tablicy ogłoszeń 
przedszkoli, szkół oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 154 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe     
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) organ prowadzący publiczną szkołę podstawową, publiczne 
przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej lub publiczną inną formę 
wychowania przedszkolnego do końca stycznia określa terminy przeprowadzenia postepowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz podaje do publicznej wiadomości kryteria wraz    
z liczbą punktów brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym 
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia uważa się za konieczne                 
i uzasadnione.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 850/18
Burmistrza Czerska
z dnia 26 stycznia 2018 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Lp. Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym

Terminy w 
postępowaniu 
uzupełniającym

2. Złożenie pisemnego wniosku o przyjęcie 
dziecka do szkoły podstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
kryteriów rekrutacyjnych 

01-31.03.2018 r. 11-31.05.2018 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie kryteriów 
rekrutacyjnych

do 06.04.2018 r. 05.06.2018 r.

4. Opublikowanie listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

10.04.2018 r. 12.06.2018 r.

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

11-20.04.2018 r. 13-22.06.2018 r.

6. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych

26.04.2018 r. 26.06.2018 r.

7. W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic 
może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia

od 26.04.2018 r. 
do 04.05.2018 r.

od 26.06.2018 r. 
do 03.07.2018 r.

8. W terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły 
podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej



1dc3347b-da04-e811-b545-74867ae26072 Strona 5
Sporządził(a): Kriezel Wioletta

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 850/18
Burmistrza Czerska
z dnia 26 stycznia 2018 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Lp. Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym

Terminy w 
postępowaniu 
uzupełniającym

1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez 
dziecko wychowania przedszkolnego

01-19.03.2018 r.

2. Złożenie pisemnego wniosku o przyjęcie dziecka 
do przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej 
formy wychowania przedszkolnego wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
kryteriów rekrutacyjnych 

01-31.03.2018 r. 11-31.05.2018 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie kryteriów 
rekrutacyjnych

do 06.04.2018 r. 05.06.2018 r.

4. Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych

10.04.2018 r. 12.06.2018 r.

5. Złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu 
dziecka do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego/innej formy wychowania 
przedszkolnego, do której dziecko zostało 
zakwalifikowane

11-20.04.2018 r. 13-22.06.2018 r.

6. Opublikowanie listy dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych

26.04.2018 r. 26.06.2018 r.

7. W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy 
dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może 
wystąpić z wnioskiem o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia

od 26.04.2018 r. 
do 04.05.2018 r.

od 26.06.2018 r. 
do 03.07.2018 r.

8. W terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora 
przedszkola/szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej


