
Regulamin postępowania rekrutacyjnego  

do oddziału przeszkolonego i  klasy pierwszej 

Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce 
 

 

Podstawa prawna: 

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

2. Uchwała Rady Gminy Trzciana Nr XVII/146/17 z dnia 21 marca 2017 roku 

3. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierlikówce (§ 36 ust. 1 pkt 1) 

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

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r). 

5. Aktualna Uchwała Rady Gminy Trzciana oraz Zarządzenie Wójta Gminy Trzciana w 

sprawie terminów i kryteriów rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.  

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kierlikówce  

przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności co roku na dany rok szkolny. 

2. Rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kierlikówce 

odbywa się na podstawie zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 

3. Wyciąg z regulaminu zostaje podany do powszechnej wiadomości na tablicy dla rodziców 

w budynku szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. 

Zasady rekrutacji 

§ 2 

1. Podstawą zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego jest kompletnie wypełniony  

i złożony w terminie „Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Kierlikówce” – załącznik nr 1. 

2. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny 

rok szkolny. 

3. Rodzice dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok 

szkolny „Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego”  - załącznik nr 2 w tej 

placówce, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, 

określony zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 6 ustawy Prawo Oświatowe. 

4. Do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kierlikówce przyjmowane są 

dzieci sześcioletnie, które mają obowiązek przygotowania przedszkolnego oraz w miarę 

posiadanych wolnych miejsc dzieci pięcioletnie zamieszkałe w obszarze danej gminy.  

5. 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 tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  



9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

Kryteria rekrutacji 

§ 3 

1. W pierwszej kolejności do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci sześcioletnie 

zamieszkałe w obwodzie szkoły, a także spoza jej obwodu. 

2. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci pięcioletnie. 

3. W przypadku większej liczby dzieci pięcioletnich, niż liczba wolnych miejsc w oddziale 

przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 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. 

4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria 

określone przez organ prowadzący na dany rok szkolny w Uchwale Rady Gminy Trzciana. 

Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.  

6. Dzieci sześcio i pięcioletnie zamieszkałe poza obwodem Gminy Trzciana mogą być przyjęte 

do oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział 

przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby dzieci 

zamieszkałych poza obszarem obwodu szkolnego przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne.  

Termin rekrutacji oraz prace Komisji Rekrutacyjnej 

§ 4 

1. Informacja o terminie rekrutacji podana jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy 

dla rodziców w oddziale przedszkolnym i w szkole. 

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny podaje Wójt Gminy Trzciana.  

§ 5 

1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa w art. 

158 ust. 1 ustawy, 



2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, o której mowa w art. 158 ust. 3 ustawy, 

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona  

i nazwiska dzieci oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu dziecka do 

oddziału przedszkolnego. 

4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału przedszkolnego, jeżeli w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane 

dokumenty. 

5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego. Lista zawiera imiona i nazwiska 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

6. Listy, o których mowa w ust. 3 i 5, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska 

kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która 

uprawnia do przyjęcia. 

7. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 5, jest określany  

w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej. 

§ 6 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci 

nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka  

z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,  

w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą 

dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym 

mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora 

szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

5. Listy, o których mowa w ust. 3 i 5 § 5 podawane są  do publicznej widomości nie dłużej niż 

do czasu upłynięcia terminów w postępowaniu uzupełniającym.  

§ 7 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 



§ 8 

1. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, 

w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. 

2. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, 

chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej 

 

§ 9 

 

1. Przebieg rekrutacji dzieci do klasy pierwszej obejmuje:  

1) określenie liczby miejsc w klasie pierwszej 

2) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do klasy pierwszej 

3) przyjmowanie ,,Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej PSP w Kierlikówce” 

lub „Zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej”. 

4) ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej. 

5) podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do 

klasy pierwszej na dany rok szkolny. 

6) rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji 

Rekrutacyjnej.  

2. Szkoła podstawowa przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności, ogłaszając rekrutację w następujących formach:  

1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców, 

2) na stronie internetowej szkoły. 

3. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do klasy pierwszej na dany rok 

szkolny. 

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 

 

§ 10 

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, 

w którym dziecko kończy 7 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

2. W danym roku szkolnym naukę w klasie pierwszej rozpoczynają dzieci siedmioletnie 

lub dzieci sześcioletnie, które odbyły obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 

lub posiadają pozytywną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o uzyskaniu 

dojrzałości szkolnej. 

3. Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej szkoły odbywa się raz do roku.  

4. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora 

szkoły została wniesiona skarga  do sądu administracyjnego  

i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

 

 



§ 11 

 

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły. W jej skład wchodzi 3 nauczycieli. 

Członkiem Komisji Rekrutacyjnej nie może być nauczyciel, którego dziecko jest 

kandydatem do klasy pierwszej. 

2. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, lecz liczba ta nie może być 

większa niż 25. 

3. Liczbę oddziałów klas pierwszych określa Organ Prowadzący.  

 

 

Harmonogram rekrutacji 

 

§ 12 

 

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się zgodnie z terminami 

ustalonymi przez Wójta Gminy Trzciana. 

 

 

Kryteria przyjęć dzieci do klasy pierwszej 

 

§ 13 

 

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej na 

podstawie zgłoszenia rodziców bez postępowania rekrutacyjnego – załącznik nr 3.  

2. Do szkoły mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – 

załącznik nr 4.  

3. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu niż liczba wolnych miejsc  są 

brane pod uwagę kryteria określone Uchwałą Rady Gminy. Organ prowadzący określa 

dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.  

 

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej 

 

§ 14 

 

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły  i wyznacza jej przewodniczącego. 

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi 3 nauczycieli, których dzieci nie biorą udziału 

w postępowaniu rekrutacyjnym.  

3. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie szkoły  

w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji. 

4. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy złożonych 

zgłoszeń w celu zapewnienia miejsc w klasie pierwszej dla dzieci z obwodu szkoły. 

5. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci 

do klasy pierwszej w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej  Komisja Rekrutacyjna na 

posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania. Poszczególni członkowie 

Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy głosowanie nie przyniesie 

rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji. 

7. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.  



8. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do 

publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację  

o liczbie wolnych miejsc.  

9. Listy podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie w widocznym 

miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają  imiona i nazwiska dzieci uszeregowane  

w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do 

przyjęcia.  

10. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w §14 ust. 8 jest 

określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem 

przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

11. Jeśli rodzic kandydata nieprzyjętego do klasy pierwszej wystąpi do Komisji 

Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka 

Komisja Rekrutacyjna sporządza w terminie 7 dni uzasadnienie zawierające przyczyny 

odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz 

liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 

Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej 

oraz dyrektora szkoły w procesie rekrutacji 

 

§ 15 

 

1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:  

1) pobranie wykazu dzieci z obwodu objętych obowiązkiem szkolnym 

2) pobranie wykazu złożonych zgłoszeń i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy 

pierwszej z odpowiednimi załącznikami od dyrektora szkoły 

3) organizacja posiedzenia i kierowanie pracami komisji zgodnie z przepisami 

prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu. 

4) prowadzenie prac komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem 

następujących czynności: 

a) wyznaczenie protokolanta, 

b) zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań  

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 

c) zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej, 

d) zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do klasy pierwszej, 

e) kierowanie rozpatrywaniem przez komisję wniosków o przyjęcie dziecka  do 

klasy pierwszej złożonych przez rodziców, 

f) nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania  

dokumentacji przez komisję, a w tym składania podpisów przez członków 

komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania, sporządzenia list 

dzieci przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej. 

2. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:  

1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce 

zamieszkania dziecka, pracę rodziców, czytelność zapisów we wniosku  

o przyjęcie do klasy pierwszej i innych dokumentach, 

2) weryfikowanie złożonych dokumentów pod względem spełniania kryteriów 

ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych, 

3) określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci, 

4) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych.  



3. Do zadań dyrektora szkoły należy:  

1) wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji. 

2) udostępnienie regulaminu rekrutacji, 

3) wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie 

rekrutacji, 

4) wydawanie i przyjmowanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy 

pierwszej oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez 

rodziców, 

5) sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci 

zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym, 

6) wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych zgłoszeń 

i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  

z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez rodziców, 

7) rozpatrywanie odwołań  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 

 

 

Tryb odwoławczy 

 

  § 16 

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych 

 i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  

 z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do klasy 

pierwszej. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka 

z wnioskiem o którym mowa w § 14 ust. 11. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy 

przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz 

liczbę punktów, którą uzyskało dziecko  w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia.  

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej 

 w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  

 

 

 Załączniki do pobrania: 

1. Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

w Kierlikówce. 

2. Deklaracja kontynuowania edukacji przedszkolnej. 

3. Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.  

4. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej PSP w Kierlikówce. 

 

 

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce wprowadzony 

Zarządzeniem nr 04/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierlikówce z dnia 
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