
Informacja Burmistrza Szczawna-Zdroju 
dotycz^ca rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 

do Miejskiej Szkoly Podstawowej w Szczawnie-Zdroju, 
dla ktorej organem prowadzsjcym jest 

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdroj

I. Podstawa prawna;

Zasady przyj^c do Miejskiej Szkoly Podstawowej w Szczawnie-Zdroju, dla ktorej organem 
prowadzcjcym jest Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdroj, zostaly przygotowane 
w oparciu o zapisy:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 

z 2022 r. poz. 655,1079,1116, 1383,1700, 1730,2089).
2. Statutu Miejskiej Szkoly Podstawowej w Szczawnie - Zdroju.
3. Uchwaly Nr XXXIV/20/17 Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju z dnia 24 kwietnia 
2017 r. w sprawie okreslenia kryteriow oraz rodzaju dokumentow niezb^dnych 
do potwierdzenia tych kryteriow w post^powaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
publicznej szkoly podstawowej, dla ktorej organem prowadzqcym jest gmina Szczawno - 
Zdroj.
4. Uchwaly Nr XIV/53/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 18 pazdziemika 
2019 r. w sprawie okreslenia kryteriow rekrutacji do przedszkola publicznego 
prowadzonego przez Uzdrowiskowa Gmin? Miejskq Szczawno-Zdroj, ktore b^d^ brane 
pod uwag? nadrugim etapie post^powania rekrutacyjnego, dokumentow niezb^dnych 
do ich potwierdzenia oraz liczby punktow za kazde z tych kryteriow (tzw. kryteria 
samorz^dowe),
5. Zarz^dzenia Nr 15/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 27 stycznia 2023 r. 
w sprawie terminow przeprowadzania post^powania rekrutacyjnego i post^powania 
uzupelniaj^cego, w tym terminow skladania dokumentow, na rok szkolny 2023/2024 
do przedszkola publicznego oraz pierwszych klas publicznej szkoly podstawowej, 
dla ktorych Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdroj jest organem prowadz^cym.

II. Informacje ogolne;

1. Zasady przyj^cia dzieci do klasy I okresla rozdzial 6 - Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
roku Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 
1700, 1730, 2089) "Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego, publicznych szkol i publicznych placowek".
2. Ilekroc w niniejszej informacji mowa jest o rodzicach nalezy przez to rozumiec 
rodzicow, prawnych opiekunow dziecka oraz osoby sprawuj^ce piecz^ zast^pcz^ nad 
dzieckiem,
3. Dziecko do klasy I przyjmuje si? do Miejskiej Szkoly Podstawowej w Szczawnie - 
Zdroju po przeprowadzeniu post?powania rekrutacyjnego.
4. Dzieci zamieszkale w obwodzie szkoly przyjmuje si? z urz?du.
5. Zgloszenie dziecka do szkoly nast?puje na podstawie zgloszenia rodzica kandydata oraz 
oswiadczenia o miejscu zamieszkania rodzicow kandydata i kandydata. Wzor zgloszenia 
oraz oswiadczenia jest dost?pny na stronie intemetowej Miejskiej Szkoly Podstawowej w 
Szczawnie-Zdroju oraz bezposrednio w placowce.
6. W trakcie roku szkolnego przyj?cie uczniow do szkoly, w tym do klasy I, zamieszkalych 
w obwodzie szkoly nast?puje z urz?du.



7. O przyj^ciu dziecka do szkofy w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy I, decyduje 
dyrektor, z wyj^tkiem przypadkow przyj^cia dzieci zamieszkaiych w obwodzie szkoty, 
ktore przyjmowane z urz^du.
8. Jezeli przyj^cie ucznia w trakcie roku szkolnego wymaga przeprowadzenia zmian 
organizacyjnych pracy szkoty powoduj^cych dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoty 
moze przyj^c ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadz^cego.

III. Post^powanie uzupelniajqce klasy I;
1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoty podstawowej mogq bye przyj^ci 
do klasy I po przeprowadzeniu post^powania rekrutacyjnego, w przypadku, gdy szkota 
dysponuje wolnymi miejscami.
2. W przypadku uzyskania rownej liezby punktow przez kandydatow o przyj^ciu decyduje 
kolejnosc zgtoszen.

IV. Kryteria rekrutaeji do klasy I w Miejskiej Szkole Podstawowej w Szczawnie- 
Zdroju;

W post^powaniu rekrutacyjnym do klasy I brane s^ pod uwag? kryteria i ich wartosci 
punktowe zawarte w uchwale Nr XXXIV/20/17 Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju 
zdnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie okreslenia kryteriow oraz rodzaju dokumentow 
niezb^dnych do potwierdzenia tych kryteriow w post^powaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych publieznej szkoty podstawowej, dla ktorej organem prowadz^cym jest gmina 
Szczawno - Zdroj.

V. Postfpowanie rekrutacyjne:
1. Post^powanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powolana przez 
dyrektora szkoty.
2. Do zadan Komisji nalezy w szczegolnosci:
1) ocena sktadanych dokumentow rekrutacyjnych pod wzgl^dem formalnym,
2) ustalenie wynikow post^powania rekrutacyjnego i podanie do publieznej wiadomosci 
listy kandydatow zakwalifikowanych i kandydatow niezakwalifikowanych,
3) ustalenie i podanie do publieznej wiadomosci listy kandydatow przyj^tych 
i kandydatow nieprzyj^tych,
4) sporz^dzenie ewentualnego uzasadnienia odmowy przyj^cia kandydata do szkoty,
5) sporzcjdzenie protokotu rekrutacyjnego.
3. Listy kandydatow zakwalifikowanych i kandydatow niezakwalifikowanych, podaje 
si$ do publieznej wiadomosci poprzez umieszczenie ich na tablicy informacyjnej 
dla rodzicow kandydatow w budynku szkoty przy ul. Sienkiewicza 32 w Szczawnie - 
Zdroju.
4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy I zamieszkatego w obwodzie 
szkoty, jezeli w wyniku post^powania rekrutacyjnego kandydat ztozyi wymagane 
dokumenty.
5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy I zamieszkatego poza obwodem 
szkoty, jezeli w wyniku post^powania rekrutacyjnego kandydat zostat zakwalifikowany 
oraz ztozyt wymagane dokumenty.
6. W terminie 7 dni od dnia podania do publieznej wiadomosci listy kandydatow 
przyj^tych i nieprzyj^tych, rodzic kandydata moze wyst^pic do komisji rekrutacyjnej 
zwnioskiem o sporz^dzenie uzasadnienia odmowy przyj^cia kandydata do szkoty.



Uzasadnienie sporzqdza si^ w terminie 7 dni od dnia wyst^pienia przez rodzica kandydata 
z wnioskiem o sporz^dzenie uzasadnienia odmowy.
7. Rodzic kandydata moze wniesc do dyrektora szkoly odwolanie od rozstrzygni^cia 
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
8. Dyrektor rozpatruje odwolanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

VI. Terminy postfpowania rekrutacyjnego;

Data rozpocz^cia Data zakonczeniaPost^powanie rekrutacyjneL.p.

Skladanie zgloszen o przyj^cie do klasy I wraz 
z dokumentami potwierdzaj^cymi spetnianie przez 
kandydata kryteriow branych pod uwag^ w 
post^powaniu rekrutacyjnym.

1.
01.03.2023 r.

godz. 8.00
31.03.2023 r.
godz. 15.00

lista dzieciOgloszenie wynikow 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do

2.
12.04.2023 r.

do godz. 12.00klasy I.

Skladanie odwolania do dyrektora szkoly.3.
13.04.2023 r.
godz. 08.00

19.04.2023
godz. 15.00

Skladanie ewentualnej rezygnacji z miejsca.4.
13.04.2023 r.

godz. 8.00
26.04.2023 r.
godz. 15.00

Ogloszenie wynikow rekrutacji w szkole - lista 
dzieci przyj^tych i nieprzyj^tych.

5.
28.04.2023 r.

od godz. 12.00

VII. Post^powanie uzupelniaj^ce;

Data zakonczeniaData rozpoczeciaCzynnosci w post^powaniu uzupelniaj^cymL.p.

Skladanie kart naboru o przyj^cie do klasy I wraz 
z dokumentami potwierdzajcjcymi spelnianie przez 
kandydata kryteriow branych pod uwag§ w 
post^powaniu uzupelniaj^cym

1.
15.06.2023 r.
godz. 15.00

01.06.2023 r.
godz. 8.00

Ogloszenie wynikow - lista dzieci przyj^tych i 
nieprzyj^tych)

2.
20.06.2023 r.

od godz. 15.00
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