ZARZĄDZENIE NR 227/2017
BURMISTRZA DZIERŻONIOWA
z dnia 7 kwietnia 2017 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny
2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miejską Dzierżoniów
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60), w związku z Uchwałę nr XXXII/218/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia
27 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 2017/2018 przyjmowane są:
- dzieci 7 - letnie ( urodzone w roku 2010) - objęte obowiązkiem szkolnym
- dzieci 6 - letnie zgodnie z wolą rodziców / opiekunów prawnych (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).
2. Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane jest na podstawie zgłoszenia
o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej złożonego w terminie do 28 kwietnia
2017 r. do szkoły podstawowej dla której Gmina Miejska Dzierżoniów jest organem
prowadzącym (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).
3. Rekrutacja do klasy I dla uczniów spoza obwodu jest uruchamiana przez Dyrektora szkoły
podstawowej 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 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów w tym składania dokumentów,
na rok szkolny 2017/2018, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3
Ustala się dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018, w tym
niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym stanowiące
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§4
Kryteria oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu
rekrutacyjnym określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§5
1. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.,
poz. 59), w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania
przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka
zamieszkałego w obwodzie szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno
- pedagogicznej.
§6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej
oraz Dyrektorom szkół podstawowych w Dzierżoniowie dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miejska Dzierżoniów.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2017 roku.

Projekt zarządzenia uzgodniono
z radcą prawnym

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 227/2017
Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 7.04.2017 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów w tym
składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018
Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1

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

08.05-19.05.2017 r.

05.06-21.08.2017 r.

2

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

22.05-25.05.2017 r.

22.08-25.08.2017 r.

3

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

26.05.2017 r.

28.08.2017 r.

4

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

do 01.06.2017 r.

29.08.-30.08.2017 r.

5

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

02.06.2017 r.

31.08.2017 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 227/2017
Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 7.04.2017 r.

Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018,
w tym niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów w pierwszym etapie rekrutacji
1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonych
przez Gminę Miejską Dzierżoniów na rok szkolny 2017/2018 (wzór wniosku
stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia) zawierający m. in.:
1) oświadczenie rodzica/ rodziców/ opiekuna prawnego/rodziców zastępczych o miejscu
zamieszkania;
2) oświadczenie

rodzica/

rodziców/

opiekuna

prawnego/rodziców

zastępczych

o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata (dziecka) do tej samej szkoły;
3) oświadczenie rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/rodziców zastępczych o ilości
dzieci w rodzinie;
4) orzeczenie

o

potrzebie

niepełnosprawność,

kształcenia

orzeczenie

o

specjalnego

wydane

niepełnosprawności

ze
lub

względu
o

na

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 2016 r., poz. 2046 z późn. zm), (o ile takie
wystawiono);
5) 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 2016 r.,
poz. 575 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.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 227/2017
Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 7.04.2017 r.

Kryteria określone przez organ prowadzący i odpowiadające
im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Dzierżoniów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/220/17 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska
Dzierżoniów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły (Dz. Urz. Woj. Dol.
z 2017 r. poz. 1636), celem poinformowania będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Lp.

Kryteria

Wartość
punktowa
8

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 uczęszczaniu kandydata (dziecka) do
oddziału przedszkolnego tej samej szkoły,
zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata
(dziecka) do szkoły.
Oświadczenie rodzica/ rodziców/ opiekuna
prawnego/rodziców zastępczych
o zamieszkaniu kandydata (dziecka) na
terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

1.

Kandydat (dziecko), którego
rodzeństwo uczęszcza do szkoły,
do której składany jest wniosek.

2.

Kandydat (dziecko), który odbywa
roczne przygotowanie przedszkolne
w szkole, do której składany jest
wniosek.

5

3.

Kandydat (dziecko) zamieszkuje
poza obwodem szkoły, ale jest
mieszkańcem Gminy Miejskiej
Dzierżoniów.

4

4.

Kandydat (dziecko) znajduje się
w rodzinie wielodzietnej

3

Oświadczenie rodzica/rodziców/ opiekuna
prawnego/rodziców zastępczych o ilości
dzieci w rodzinie.

Uzasadnienie
do zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do
klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów
1) Cel i przewidywane skutki:
Celem zarządzenia jest ustalenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów
2) Aktualny stan faktyczny i prawnym:
Na Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa została podjęta Uchwała Nr XXXII/218/17
z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego 4 kwietnia 2017 r. poz. 1634. Na mocy w/w Uchwały sieć publicznych ośmioletnich
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów od 1 września 2017 r. będzie
składała się z czterech n/w szkół :
1) Szkoły Podstawowej nr 3 z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 64;
2) Szkoły Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte
z siedzibą os. Błękitne 25,
3) Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Kopernika 7,
4) Szkoły Podstawowej nr 1 z siedzibą ul. Sikorskiego 2. Szkoła powstała z przekształcenia
Gimnazjum nr 3 przy ul. Sikorskiego 2, do której przeniesieni zostaną nauczyciele oraz dzieci
ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Wandy Chotomskiej.
Zgodnie z art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 59) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci
zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia Rodziców dziecka.
W związku z powyższym dopiero w sytuacji wolnych miejsc dyrektorzy dzierżoniowskich
szkół ogłoszą postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej szkoły podstawowej na wolne miejsca
dla dzieci zamieszkałych

poza obwodem szkoły i w postępowaniu rekrutacyjnym będą brane

pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXXII/220/17 w sprawie
określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, których
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów, dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem danej szkoły. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego 4 kwietnia 2017 r. poz. 1636.
Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) stanowi iż: terminy przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny
2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych - określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ
prowadzący publiczną szkołę podstawową.

Zgodnie z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60): „Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczną
szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania
za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 133 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe - czyli zgodnie
z Uchwałą Nr XXXII/220/17 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
o klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska
Dzierżoniów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.
3) Różnice pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym: brak
4) Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy: brak.
5) Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:
a) wewnętrzni:
- Wydział Infrastruktury Społecznej;
b) zewnętrzni:
1) Przedszkole Publiczne nr 1 im. Jana Brzechwy w Dzierżoniowie,
2) Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym
w Dzierżoniowie,
3) Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie,
4) Niepubliczne Przedszkole nr 3 „Pod Topolą” w Dzierżoniowie,;
5) Niepubliczne Przedszkole nr 4 w Dzierżoniowie,;
6) Niepubliczne Przedszkole „Słoneczna Piątka” w Dzierżoniowie,;
7) Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie „Szóstka” w Dzierżoniowie,;
8) Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie,
9) Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka”,
10) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie,
11) Szkoła Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte
w Dzierżoniowie,
12) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Dzierżoniowie,
13) Szkoła Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie,
14) Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów
w Dzierżoniowie,
15) Zespół Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie.

