
 

 

Warszawa,  10 marca 2016 r. 
DJE-WOKO.4030.22.2016.JG 
 
 
Kuratorzy oświaty  
/wszyscy/ 
 
 
Szanowni Państwo  Kuratorzy,  

 
w związku z pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej  
dotyczącymi ustalenia przez organy prowadzące i  kuratorów oświaty 
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu 
uzupełniającym, uprzejmie wyjaśniam, że 18 stycznia 2014 r. weszły w życie 
przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.1 zwanej potocznie „ustawą 
rekrutacyjną”, w której określono procedury przeprowadzania rekrutacji, w tym 
uprawnienia i obowiązki uczestników tego postępowania. 
 
Zgodnie z art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty2, komisja rekrutacyjna 
weryfikując wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami  może wystąpić do 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o potwierdzenie okoliczności zawartych 
w oświadczeniach załączonych do wniosku.  
Wójt (burmistrz, prezydenta miasta) jest zobowiązany potwierdzić te okoliczności 
w ustawowym terminie 14 dni. Wyznaczony dla wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) termin jest liczony od dnia złożenia w urzędzie wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta)  stosownego pisma.  
 
Mając na uwadze powyższe, organy prowadzące i kuratorzy oświaty ustalając 
harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu 
uzupełniającym, powinny uwzględnić, wyznaczając termin podania do publicznej 
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych, konieczność zabezpieczenia czasu na 
czynności administracyjne tj.: 
-   przygotowanie pisma przez komisję rekrutacyjną, 
-   przesłanie pisma do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
- ustalenia dotyczące potwierdzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)  
w terminie 14 dni okoliczności zawartych w oświadczeniach,  

                                            
1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustawy (Dz. U. z 2014 r., poz.7, z późn. zm.) 
2 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015, poz. 2156 j.t. z późn. zm.) 



 

 

- przekazanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)  do komisji 
rekrutacyjnej ustalonych okoliczności. 
 
Ustalenie okoliczności zawartych w oświadczeniach załączonych do wniosku 
o przyjęcie do szkoły, może być rozstrzygające w postępowaniu rekrutacyjnym, 
tym samym nie może być pominięte lub rozpatrzone po zakończeniu 
postępowania rekrutacyjnego. Wyjaśniam, że zgodnie z art. 7b ust. 1b , art. 20f 
ust. 4, art. 20h ust. 3 i 5, art. 20i ust. 3 oraz 20j ust. 3 w przypadku równorzędnych 
wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane 
są pod uwagę m.in.  ww. oświadczenia.  
 
Ustawodawca ustalając ww. regulacje działał w interesie kandydatów 
ubiegających się o przyjęcie do szkoły, zapewniając im transparentne 
i weryfikowalne (również w postępowaniu odwoławczym przed sądem)  warunki 
konkurowania o przyjęcie do szkoły.  
 
Reasumując, organy prowadzące i kuratorzy oświaty nie mogą ustalić terminu 
podania do publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów 
niezakwalifikowanych do szkoły na dzień następny po ostatnim dniu 
przeznaczonym na weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły, uniemożliwiając 
komisji rekrutacyjnej rzetelne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego. 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
 
 

Alina Teresa Sarnecka 

Zastępca Dyrektora 

Departament Jakości Edukacji 

/ – podpisany cyfrowo/ 

 
 
 


