
ZARZĄDZENIE NR 9/2018
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym na  rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Łochów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze 

zm.) oraz 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.) i Uchwały Nr XLI/287/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów 

zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 

szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Łochów w brzmieniu ustalonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Ustala się wzory dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na 

rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Łochów w brzmieniu stanowiącym Załączniki Nr 2 – 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom publicznych Szkół Podstawowych, dla których organem 

prowadzącym  jest Gmina Łochów.

§ 4. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Gminy Łochów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, a także na 

tablicach ogłoszeń w gminnych placówkach oświatowych.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski
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Załącznik Nr 1 do  

Zarządzenia Nr 9/2018 

Burmistrza Łochowa  

z dnia 30 stycznia 2018 roku 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów 
 
 

Rodzaj czynności i terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej 
publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 
Lp. RODZAJ  CZYNNOŚCI TERMIN 

1. Złożenie zgłoszenia przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie 
szkoły (Załącznik Nr 2) o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej 
w roku szkolnym 2018/2019. 

05.02.2018 – 23.02.2018 
godz. 8:00 – 15:30 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do klasy 
pierwszej szkoły podstawowej. 

26.02.2018 – 08.03.2018 

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

09.03.2018 
do godz. 15:00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w przypadku  
zakwalifikowania kandydata. 

12.03.2018 – 22.03.2018 

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

23.03.2018 
do godz.15:00 

6. Czynności odwoławcze od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjne [wg art.158 
ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2017 r., poz. 59 ze zm.)]. 

26.03.2018 – 23.04.2018 

7. Przekazanie do Burmistrza Łochowa  listy przyjętych dzieci zamieszkałych 
w obwodzie szkoły.  

26.03.2018 

Rodzaj czynności i terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego  na 
wolne  miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w roku 
szkolnym 2018/2019 
Lp. RODZAJ  CZYNNOŚCI TERMIN 

8. Złożenie wniosku przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem 
szkoły (Załącznik Nr 3) o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej 
w roku szkolnym 2018/2019 wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji zgodnie z uchwałą Nr 
XLI/287/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017. 

26.03.2018 – 13.04.2018 
godz. 8:00 – 15:30 

9. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy 
pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji. 

16.04.2018 – 19.04.2018 

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

20.04.2018 
do godz. 15:00 

11. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w przypadku  
zakwalifikowania kandydata. 

23.04.2018 – 27.04.2018 

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

30.04.2018 
do godz. 15:00 

13. Czynności odwoławcze od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjne [wg art.158 
ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2017 r., poz. 59 ze 0000000000000000000000zm.)]. 

30.04.2018 – 28.05.2018 
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Załącznik Nr 2 do  

Zarządzenia Nr 9/2018 

Burmistrza Łochowa  

z dnia 30 stycznia 2018 roku 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ OBWODOWEJ DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST 

GMINA ŁOCHÓW 

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie 05.02.2018 - 23.02.2018 w godz. 8.00 - 15.30 w sekretariacie szkoły. 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL  

Imię/ imiona   

Nazwisko   Data urodzenia  

Miejsce urodzenia    

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Miejscowość   Kod pocztowy  

Ulica   Nr domu/ nr mieszkania  

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy zakreślić 

odpowiedź) 
TAK NIE 

 

Dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (należy zakreślić 

odpowiedź) 
TAK NIE 

 

Dodatkowe informacje o dziecku ( np. stan 

zdrowia, potrzeba szczególnej opieki, 

zalecenia lekarza, itp.) 

 

Czy dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej? ( należy zakreślić odpowiedź)   

TAK 

 

NIE 

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA: 

Imię i nazwisko matki / prawnej opiekunki 

 

 

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej ( jeśli posiada) i numer 

telefonu kontaktowego 
 

Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna  

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej ( jeśli posiada) i numer 

telefonu kontaktowego 
 

Oświadczam, że: 
• wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe, 
• jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 
• niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, 
• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). 

 

…………............................. 

          (miejscowość, data) 

……............................................................          
(czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna) 

Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły 

 

.................................                                                                                   ……………….…………………………  

                (data)                                                                                                                                        (podpis dyrektora szkoły) Id: C7655FAF-50A5-4C2C-821E-6841ACC9E71F. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 3 do  

Zarządzenia Nr 9/2018 

Burmistrza Łochowa  

z dnia 30 stycznia 2018 roku 

 

 

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ DLA KTÓREJ ORGANEM 

PROWADZĄCYM JEST GMINA ŁOCHÓW 

 
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie 26.03.2018 - 13.04.2018 w godz. 8.00 - 15.30 w sekretariacie szkoły. 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL  

Imię/ imiona   

Nazwisko   Data urodzenia  

Miejsce urodzenia    

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Miejscowość   Kod pocztowy  

Ulica   Nr domu/ nr mieszkania  

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy zakreślić 

odpowiedź) 
TAK NIE 

 

Dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (należy zakreślić 

odpowiedź) 
TAK NIE 

 

Dodatkowe informacje o dziecku ( np. 

stan zdrowia, potrzeba szczególnej opieki, 

zalecenia lekarza, itp.) 

 

Czy dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej? ( należy zakreślić odpowiedź)   

TAK 

 

NIE 

 

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA: 

Imię i nazwisko matki / prawnej opiekunki 

 

 

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej ( jeśli posiada) i numer 

telefonu kontaktowego 
 

Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna  

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej ( jeśli posiada) i numer 

telefonu kontaktowego 
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KRYTERIA REKRUTACJI ( przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 

Kryteria rekrutacji  

 

1. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole  

 
 

2. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w 

Gminie Łochów 

 

 

3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów 

prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki 

 

 

4. Kandydat zamieszkuje w Gminie Łochów 

 
 

5.  Wielodzietność rodziny kandydata(troje i więcej dzieci)  

6. Niepełnosprawność w rodzinie kandydata  

7. Samotne wychowywanie dziecka połączone z pracą zawodową  

 

 

Uwagi:  

 Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów rekrutacji. 

  W przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, 

że dziecko nie spełnia danego kryterium.  

 Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma / świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

Oświadczam, że: 

• wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe, 

• jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

• niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). 

 

 

……..................................... 

            (miejscowość, data) 

……............................................................                
(czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna) 

Przyjęcie wniosku przez dyrektora szkoły 

 

................................ 

            (data) 

 

........................................................... 
(podpis dyrektora szkoły) 
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Załącznik Nr 4 do  

Zarządzenia Nr 9/2018 

Burmistrza Łochowa  

z dnia 30 stycznia 2018 roku 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….....                            
  /Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów prawnych)/                   

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły 

 
 
Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka: …………………………………………………….. 

imię i nazwisko dziecka/ 
 

 uczęszcza do  ………………………………………………………………………………………….  
 
                                                             /wpisać nazwę szkoły podstawowej/  

   
 

 

 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

 

 

………………...............................                                 ………................................................... 
           /miejscowość i data/                                                       /podpis rodziców (opiekunów prawnych)/ 
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Załącznik Nr 5 do  

Zarządzenia Nr 9/2018 

Burmistrza Łochowa  

z dnia 30 stycznia 2018 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………                           
 /Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)/               
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o miejscu zatrudnienia (prowadzenia działalności gospodarczej) 

 w Gminie Łochów 
 
 
Oświadczam, że miejscem mojego zatrudnienia (prowadzenia działalności gospodarczej) 
jest 
 
 
……………………………………………………………................................................................. 

/adres zakładu pracy (działalności gospodarczej)/ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 
 

………………...............................                                 ………................................................... 
           /miejscowość i data/                                                      /podpis rodzica (opiekuna prawnego)/ 
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Załącznik Nr 6 do  

Zarządzenia Nr 9/2018 

Burmistrza Łochowa  

z dnia 30 stycznia 2018 roku 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                           
    /Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów prawnych)/               
 

 

 
OŚWIADCZENIE 

o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły krewnych kandydata (babci, dziadka)  
wspierających rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki 

 
 
Oświadczam, że krewni mojego dziecka: …………………………………………………………... 
                                               /imię i nazwisko dziecka/   

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko babci, dziadka) 
 

zamieszkują w …………………………………………………………………………………………. 
       /adres zamieszkania babci, dziadka/ 
 

…………………………………………………………………………………….................... 
 
i pomagają nam w zapewnianiu dziecku właściwej opieki. 
 
 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
 

………………...............................                                 ………................................................... 
           /miejscowość i data/                                                       /podpis rodziców (opiekunów prawnych)/ 
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Załącznik Nr 7 do  

Zarządzenia Nr 9/2018 

Burmistrza Łochowa  

z dnia 30 stycznia 2018 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………                           
 /Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów prawnych)/               
 

 
OŚWIADCZENIE 

o miejscu zamieszkania kandydata 
 
 
Oświadczam, że moje dziecko: ………………………………………………………….................. 
                                /imię i nazwisko dziecka/   

 

zamieszkuje w …………………………………………………………………………………………. 
    /adres zamieszkania dziecka i rodziców (opiekunów prawnych) dziecka / 
 

…………………………………………………………………………………….................... 
 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 

………………...............................                                 ………................................................... 
           /miejscowość i data/                                                      /podpis rodziców (opiekunów prawnych)/ 
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Załącznik Nr 8 do  

Zarządzenia Nr 9/2018 

Burmistrza Łochowa  

z dnia 30 stycznia 2018 roku 

 

 

……………………………………………                           
    /Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów prawnych)/               

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

o wielodzietności rodziny kandydata 
 
 
Oświadczam, że rodzina dziecka: …………………………………… …………………………. 
                            /imię i nazwisko dziecka/    /data urodzenia/ 
 

jest rodziną wielodzietną, składającą się z ……osób, w tym …… dzieci. 
 
 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
 

………………...............................                                 ………................................................... 
           /miejscowość i data/                                                       /podpis rodziców (opiekunów prawnych)/ 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci  
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Załącznik Nr 9 do  

Zarządzenia Nr 9/2018 

Burmistrza Łochowa  

z dnia 30 stycznia 2018 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………                           
 /Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)/               
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o samotnym wychowywaniu dzieci 

 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dzieci: 
 
1. ……………………………………………………..  ………………………………………. 
                       /imię i nazwisko dziecka/          /data urodzenia dziecka/ 
 

2. …………………………………………………….  ………………………………………. 
                       /imię i nazwisko dziecka/          /data urodzenia dziecka/ 
 

3. …………………………………………………….  ………………………………………. 
                       /imię i nazwisko dziecka/          /data urodzenia dziecka/ 

 
Równocześnie oświadczam, że żadnego wyżej wymienionego dziecka nie wychowuję 
wspólnie z jego rodzicem.  
 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 

………………...............................                                 ………................................................... 
           /miejscowość i data/                                                      /podpis rodzica (opiekuna prawnego)/ 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
*za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji 

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną oraz niewychowującą żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem. 
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