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Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie 
z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do klas czwartych i siódmych szkoły podstawowej  

w roku szkolnym 2018/2019. 

Na podstawie art. 205 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60 z późń.zm.) oraz §2 

uchwały nr XXXIII/132/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w 

sprawie wskazania uczniom klas trzecich i szóstych szkoły podstawowej miejsca realizacji 

obowiązku szkolnego na terenie miasta Wysokie Mazowieckie - zarządza się, co następuje: 

§1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 

do klas czwartych i siódmych szkoły podstawowej określa się terminy zgodnie z 

harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 

do klas czwartych i siódmych szkoły podstawowej stosuje się odpowiednio kryteria 

samorządowe oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w 
uchwale Rady Miasta Nr XVIII/68/16 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów 

obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i 

gimnazjum, prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie, dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły. 
 
§3. 1. Do klasy czwartej i siódmej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu uczniów 
zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. 
2. Uczniowie spoza obwodu danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy czwartej i 
siódmej, o ile szkoła będzie posiadać warunki organizacyjne i zgodę organu prowadzącego. 
3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust.2 wymaga wprowadzenia zmian 
organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe dyrektor może 
przyjąć ucznia tylko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego na wprowadzenie tych zmian 
w organizacji pracy szkoły. 
4. Przyjmowanie uczniów do szkoły (przenoszenie ucznia pomiędzy szkołami) po 
zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się na zasadach określonych w prawie 
oświatowym. 
 
§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr1 w Wysokiem 
Mazowieckiem oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miejskim Zespole Szkół w 
Wysokiem Mazowieckiem, powstałej z przekształcenia gimnazjum. 

§5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie 

internetowej Urzędu Miasta oraz tablicach ogłoszeń Szkoły Podstawowej Nr1 w Wysokiem 

Mazowieckiem i Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem. 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Burmistrz Miasta  

Jarosław Siekierko 



 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 9/18 

Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie  

z dnia 30 stycznia 2018r. 

 

Harmonogram rekrutacji do klas czwartych i siódmych szkoły podstawowej 

 na terenie miasta Wysokie Mazowieckie w roku szkolnym 2018/2019 

 

Data 
Etap rekrutacji / czynności rodzica  

od do 

Postepowanie rekrutacyjne do klas czwartych i siódmych szkoły podstawowej 

14.02.2018 09.03.2018 Złożenie podpisanego Zgłoszenia do klasy czwartej 

lub siódmej szkoły podstawowej dziecka 

zamieszkałego w obwodzie szkoły (zgodnego z 

art.151 PO) – uczniowie zostaną przyjęci z urzędu.  

UWAGA 

1. Kopie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

     wydanego ze względu na niepełnosprawność, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

rodzica kandydata, należy złożyć w szkole podstawowej. 

01.03.2018 09.03.2018 Złożenie podpisanego Wniosku o przyjęcie  do klasy 

czwartej lub siódmej szkoły podstawowej dziecka 

spoza obwodu szkoły zamieszkałego na terenie 

miasta wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie warunków lub  kryteriów rekrutacyjnych 

(zgodnego z art.150 PO) – uczniowie mogą być 

przyjęci, o ile szkoła będzie posiadać warunki 

organizacyjne (wolne miejsca). 

UWAGA 

1.Kopie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną 

za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć 

w szkole podstawowej. 

 09.03.2018 23.03.2018 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną w szkole 

podstawowej wniosków o przyjęcie i dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

26 marca 2018 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych. 

26.03.2018 29.03.2018 Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia 

dziecka do klasy czwartej lub siódmej w postaci 

pisemnego oświadczenia (w przypadku złożenia 

wniosków do więcej niż 1 szkoły). 

Z1c4enie potwierdzenia woli zapisu dziecka w 

przedszkolu, punkcie przedszkolnym

 lub 

oddziale przedszkolnym przy szkole, do ktorej 

dziecko zostalo zakwalifikowane. 

30 maja 2018 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.  



Procedura odwoławcza 

od 30 marca 2018 Uruchomienie procedury odwoławczej. 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do 

komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do 

sądu administracyjnego. 

Postępowanie uzupełniające do klasy czwartej lub siódmej szkoły podstawowej 

30 marca 2018 Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc. 

03.04.2018 06.04.2018 Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie  do klasy 

czwartej lub siódmej szkoły podstawowej dziecka 

zamieszkałego na terenie innej gminy nienależącego 

do obwodu szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie warunków lub  

kryteriów rekrutacyjnych. 

UWAGA 

1.Kopie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w 

szkole podstawowej. 
03.04.2018 20.04.2018 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną w 

szkole podstawowej wniosków o przyjęcie i 
dokumentów  potwierdzających spełnianie 

kryteriów rekrutacyjnych. 

 23 kwietnia 2018 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych. 

24.04.2018  26.04.2018 Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia 

dziecka do klasy pierwszej  w postaci pisemnego 

oświadczenia. 

27 kwietnia 2018 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.  

od 27 kwietnia 2018 Procedura odwoławcza – jak wyżej 

29 sierpnia 2018 Ogłoszenie list przyjętych dzieci z podziałem na klasy 

 

 

 


