
KRYTERIA NABORU – REKRUTACJA 2023/2024 
 
Kryteria naboru do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej  
 
 
1. Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dn. 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 910); 
 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej mogą być przyjęci 
do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 131 
ust. 7 ust. z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe; 

 
3. Uchwała Rady Gminy Nr XXV/233/2020 z dnia 22 września 2020 r. (zmieniająca Uchwałę Nr 

XXXVII/321/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017 r.) w sprawie ustalenia kryteriów wraz 
z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna. (Załącznik 1 – 
oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub 
pobierania nauki w systemie dziennym; Załącznik - oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania 
kandydata wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami). 

 
4. Zgodnie z ww. uchwałą kandydatów do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Czarnej zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się w drodze postępowania 
rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:  
 

L.p. Kryterium Punkty Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryterium 

1. Dziecko, zamieszkujące wraz z 
rodzicami / prawnymi opiekunami w 
miejscowości, w której znajduje się 
przedszkole lub oddział przedszkolny w 
szkole podstawowej 

100 
punktów 

-zał. 1 do Uchwały Nr XXXVII/321/2017 
Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017 
r. oraz załącznik do Uchwały Rady Gminy 
Nr XXV/233/2020 z dnia 22 września 2020 
r. (zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/321/2017 Rady 

Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017r.) 
 - wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału 
przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej w Czarnej. 

2. Dziecko, którego oboje rodzice / prawni 
opiekunowie pracują lub studiują w 
trybie dziennym lub prowadzą 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą. 

50 
punktów 

 
                                
                               jw. 

3. Dziecko, którego rodzic / prawny 
opiekun pracuje lub studiuje w trybie 
dziennym lub prowadzi gospodarstwo 
rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą. 

40 
punktów 

 
                                
                               jw. 

4. Rodzina dziecka objęta jest opieką 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czarnej  

30 
punktów 

 
jw. 

Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium nr 4 
stanowi część załącznika do uchwały XXV/233/2020 

5. Zgłoszenie jednocześnie do tej samej 
placówki dwoje lub więcej dzieci lub 
zgłoszenie dziecka posiadającego 
rodzeństwo korzystające z usług danego 
przedszkola lub szkoły podstawowej. 

10 
punktów 

                             
 
                               jw. 

 
 
 
 
 



 
Kryteria naboru do I klasy (klas) Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej 
 
 
Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej                         
w Czarnej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły oraz w dalszej kolejności na 
wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem tej szkoły, jeśli szkoła 
dysponuje wolnymi miejscami. 
 
 
1. Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.         

z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59);  
 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej mogą być przyjęci 
do I klasy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 133 ust. 2 ust. z dn. 
14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe; 
 

3. Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/322/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów 
rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Czarna. 

 
4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej Publicznej Szkoły  
      Podstawowej  w  Czarnej  są  brane  pod  uwagę  kryteria  określone  przez  organ  prowadzący,                            
      z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz  
      lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę  
      punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Informacje te zawarte zostały                
      w  ww. uchwale. 
 
5. Zgodnie z ww. uchwałą kandydatów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej   
     zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego  
     uwzględniając następujące kryteria:  
 
 

L.p. Kryterium Punkty Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryterium 

1. Rodzeństwo kandydata kontynuuje 
naukę w tej samej szkole. 

2 Dane potwierdza dyrektor na podstawie 
dokumentacji będącej w posiadaniu danej 
placówki. 

2. Kandydat uczęszczał do oddziału 
przedszkolnego / przedszkola w tej 
samej szkole / zespole szkolno – 
przedszkolnym. 

1 Dane potwierdza dyrektor na podstawie 
dokumentacji będącej w posiadaniu danej 
placówki. 

 
6. Maksymalna liczba punktów dla kryteriów, o których mowa w pkt. 3. wynosi 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


