
 

 

Regulamin Rekrutacji Uczniów 

do Klasy Pierwszej, 

Oddziału Przedszkolnego z Rocznym Obowiązkiem Przygotowania 

Przedszkolnego 

 i Oddziału  Przedszkolnego 

w Szkole Podstawowej 

  im. Jana Pawła II w Trzygłowie 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

2. Ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 

z 2014 r. poz. 7 i 811) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 

4. Uchwała Rady Miejskiej w Gryficach w danym roku kalendarzowym w sprawie ustalenia 

kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne 

do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkonego oraz do pierwszych klas szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu szkoły, 

prowadzonych przez Gminę Gryfice w odniesieniu do obowiązującego kolejnego  roku 

szkolnego. 

5. Zarządzenie Burmistrza Gryfic w danym roku kalendarzowym w sprawie ustalenia 

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gryfice, na kolejny rok szkolny. 

6. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r.   

Nr 101, poz. 926.). 

7. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie. 

 

 

 

 

 



§ 1 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 

 

1. Szkoła Podstawowa jest placówką  publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę 

powszechnej dostępności. 

2. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci w wieku 3-6 lat,  w tym oddziałów 

przedszkolnych z obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 wychowaniem przedszkolnym, może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej 

 jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 

 Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku 

 kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 

3. Do klas I z obowiązkiem szkolnym przyjmuje się dzieci, które z początkiem roku szkolnego 

w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat. 

            Dziecko 6-letnie zgodnie z wolą rodziców będzie miało prawo do rozpoczęcia nauk w klasie 

pierwszej szkoły, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym 

rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej albo posiada opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

4. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych prowadzi się co roku  na każdy 

kolejny rok  szkolny. 

5. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci do oddziałów przedszkolnych niż limit 

posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci. 

6. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do oddziałów przedszkolnych dzieci jest  mniejsza od 

liczby miejsc dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej.     

7. Do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w pierwszej kolejności przyjmuje  się dzieci 

zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

8. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. 

9. Podstawą zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego jest „Karta zgłoszenia dziecka“. 

10. Rodzice dzieci kolejny rok kontynuujących uczęszczanie do odziałów przedszkolnych 

składają dyrektorowi „Kartę zgłoszenia dziecka“ w wyznaczonym terminie. 

11. Nie złożenie „Karty zgłoszenia dziecka“ do uczęszczania  w oddziale przedszkolnym w 

wyznaczonym terminie, dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających do oddziału 

przedszkolnego na kolejny rok szkolny. 

12. Informacja o zapisach dzieci jest podawana w formie ogłoszenia w widocznym miejscu w 

szkole, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych 

miejscowościach z obwodu szkoły. 

13. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas I na nowy rok szkolny odbywa  się zgodnie  z 

harmonogramem rekrutacji.   

14. Złożenie podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna „Karty zgłoszenia dziecka do oddziału 



przedszkolnego“, jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki 

i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

§ 2 

Kryteria przyjęć do oddziałów przedszkolnych i do klasy I 

 

1. Pierwszy etap rekrutacyjny. 

    Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania w obwodzie szkoły przewyższa 

liczbę wolnych miejsc w szkole, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1)      wielodzietność rodziny kandydata; 

2)      niepełnosprawność kandydata; 

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

2. Kryteria te mają jednakową wartość. 

3. W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje: 

 kandydata, który oznacza dziecko podlegające rekrutacji, 

 wielodzietności rodziny, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, 

 samotnego wychowywania dziecka, które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, 

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 

wyrokiem sądu osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej 

jedno dziecko z jego rodzicem. 

4. Drugi etap rekrutacyjny. 

    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  nadal dysponuje wolnymi miejscami, na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria: 

1. Praca rodzica samotnie wychowującego dziecko; 

2. Praca obojga rodziców; 

 W celu potwierdzenia spełniania kryteriów  rodzice/prawni opiekunowie dziecka, składają 

oświadczenia dołączone do wniosku o przyjęcie do oddziału predszkolnego w szkole. Oświadczenia 

mogą podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w szkole, zgodnie z 

zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 

§3 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 

1. Do wniosku dołącza się dokumenty: 

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz.2046, 1948.), 

3)      Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem. 

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 



9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z  2016 r. poz.575, 

1583,1860,). 

5)      Oświadczenie o zatrudnieniu zawarte w "Karcie Zgłoszenia". 

6)      Oświadczenie o miejscu zamieszkania. 

      2. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

      3. Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność                  z 

oryginałem przez rodzica dziecka/prawnego opiekuna. 

      4. Karty o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i do klasy I oraz wzory dokumentów                        są 

do pobrania na stronie internetowej  szkoły. 

      5. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz                     

w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w  oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, 

rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

      6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 , w terminie wyznaczonym przez 

przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza Gryfic o potwierdzenie tych okoliczności. 

Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

8. Złożenie fałszywych danych równoznaczne jest ze skreśleniem dziecka z listy przyjętych        

do szkoły.  

 

§ 4 

Przyjęcia dzieci spoza obwodu szkoły 

14.2.1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do oddziału 

przedszkolnego     i klasy I, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 

szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

14.2.2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

szkoły przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi 

zasadami. 

§ 5 

Postępowanie uzupełniające 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,  szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor  szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, wg aktualnego Zarządzenia 

Burmistrza Gryfic i zawartego w nim aktualnego do danego roku szkolnego harmonogramu 

poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadza się rekrutację. Postępowanie uzupełniające 

przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej. 

§6 

Przebieg postępowania rekrutacyjnego 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły. Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do 

oddziału przedszkolnego i klasy I , jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko 

zostało zakwalifikowane, a rodzic złożył wymagane dokumenty. 

2. Skład Komisji Rekrutacyjnej: 

 Dyrektor szkoły, jako przewodniczący Komisji, 

 Nauczyciel oddziału przedszkolnego i oddziału z rocznym obowiązkiem przygotowania 

przedszkolnego jako przedstawiciele Rady Pedagogicznej, 

 Przedstawiciel Rady Rodziców. 

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 



1)      weryfikacja złożonych kart zgłoszeń i dokumentów, 

2)      sporządzenie protokołu z posiedzenia, do którego dołącza: 

- listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych z zaznaczeniem rocznika, 

- listy dzieci przyjętych do oddziałów zerowych z zaznaczeniem rocznika, 

- listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej z zaznaczeniem rocznika, 

- listę dzieci nieprzyjętych z zaznaczeniem rocznika. 

Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej. Listy te będą do wglądu wiadomości rodziców/prawnych opiekunów w sekretariacie 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Trzygłowie. 

§7 

Procedura odwoławcza 

1. W terminie 7 dni od dnia informowania o liście kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem            

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Trzygłowie. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 

przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia. 

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora 

szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.       

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

§8 

Zadania dyrektora szkoły w sprawach rekrutacji  dotyczących oddziałów przedszkolnych         

i klas I: 

1) Wykonywanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej: 

- nadzorowanie i zarządzenie umieszczenia na tablicach ogłoszeń w miejscowościach          

z obwodu szkoły, w widocznym miejscu w szkole i na stronie internetowej szkoły 

ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego dzieci i uczniów do szkoły              

i załączenie w/w ogłoszeniach obowiązującego harmonogramu i przepisów z aktualnego 

Zarządzenia Burmistrza Gryfic i Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach na dany rok 

szkolny, w danym roku kalendarzowym;  

-  koordynowanie wydawania i przyjmowania „Kart zgłoszeń dzieci do oddziałów 

przedszkolnych i klas I”  oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez 

rodziców; 

- tworzenie bazy danych kandydatów do oddziału przedszkolnego, 

- sprawdzanie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym. 

1) Organizowanie posiedzeń i kierowanie pracami komisji zgodnie z przepisami prawa               i 

postanowieniami niniejszego Regulaminu Rekrutacji. 

2) Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości naboru oraz sporządzanie 

dokumentacji przez komisję. 

3) Sporządzanie list przyjętych i nieprzyjętych dzieci. 

4) W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do oddziału przedszkolnego decyzją 

dyrektora szkoły. 


