
Rekrutacja do Zespołu Szkół w Borzęcinie 
 

Na podstawie  Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 7) ustala się zasady rekrutacji do poszczególnych 
etapów edukacyjnych: 
 

Oddział przedszkolny 
 
 

1. Do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Borzęcinie dzieci przyjmowane są po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka 
3. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego decyduje dyrektor, z wyjątkiem 

przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie które są 
przyjmowane z urzędu 

4. Jeżeli przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy 
szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć 
dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

5. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 
informatycznych. 

6. Powyższe przepisy stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 

7. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze 
gminy. 

8. W przypadku większej liczby kandydatów , niż liczba wolnych miejsc w oddziale 
przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę łącznie następujące kryteria: 
a) wielodzietność rodziny kandydata; 
b) niepełnosprawność kandydata; 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Kryteria, o których mowa  mają jednakową wartość. 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział 
przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z 
uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego 
rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie 
wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami 
rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 

10. Kandydaci zamieszkali poza obszarem  gminy mogą być przyjęci do oddziału 
przedszkolnego na terenie gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale 
przedszkolnym. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza 
obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 

 



 
I Etap Edukacyjny 

 
 
 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Borzęcinie 
uczniowie przyjmowani są po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica ucznia 
3. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Borzęcinie  

przyjmuje się z urzędu uczniów zamieszkałych w obwodzie 
4. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie 

zgłoszenia rodziców uczniów zamieszkałych w obwodzie. 
5. O przyjęciu dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej decyduje dyrektor, z 

wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie, które 
są przyjmowane z urzędu. 

 
6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do 

klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła  nadal 
dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę 
kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak 
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb 
społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie 
kandydata. 
 

7. Kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów, oraz określa 
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia 

8. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły 
powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po 
uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

9. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 
informatycznych. 

10. Powyższe przepisy stosuje się także do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III Etap Edukacyjny 
 

1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum w Zespole Szkół w Borzęcinie młodzież 
przyjmowana jest po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 
1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica ucznia 
2. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum w Zespole Szkół w Borzęcinie  

przyjmuje się z urzędu uczniów zamieszkałych w obwodzie 
3. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się na podstawie zgłoszenia 

rodziców uczniów zamieszkałych w obwodzie. 
4. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów 

posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
5. O przyjęciu ucznia do pierwszej klasy publicznego gimnazjum decyduje dyrektor, 

z wyjątkiem przypadków przyjęcia młodzieży zamieszkałej w obwodzie, która jest 
przyjmowana z urzędu 

6. W pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmowani 
są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

7. Kandydaci zamieszkali poza obwodem  gimnazjum mogą być przyjęci do klasy 
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum  
nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane 
pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem 
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb ucznia i jego rodziny oraz 
lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium 
dochodu na osobę w rodzinie kandydata. 

8. Kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów, oraz określa 
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. 

9. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy 
szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć 
ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

10. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 
informatycznych. 

11. Powyższe przepisy stosuje się także do uczniów posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy 
pierwszej gimnazjum 

 
 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum. 
 

Od 3 marca do 20 czerwca 2014 r.  – składanie dokumentów (zgłoszenie i wniosek). 
Tryb i formę składania dokumentów określi organ prowadzący szkołę. 

Od 27 czerwca do 2 lipca 2014 r. – przedkładanie oryginałów świadectw ukończenia 
szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu.  

7 lipca 2014 r. godz. 13.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do 
publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 



Do 9 lipca 2014 r. – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez 
kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez 
dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału 
zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej. 

10 lipca 2014 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

Do 29 sierpnia 2014 r. –  postępowanie uzupełniające. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


