
Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia nr 15/2021/2022  
Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Piaskach 
z dnia 16 lutego 2021 r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  

im. Mikołaja Kopernika w Piaskach 

 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2019 poz. 1737). 

3. Zarządzenie Nr 6A/2021 Burmistrza Piask z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia 
terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Piaski w roku 
szkolnym 2021/2022. 

4. Statut Szkoły. 
 Rozdział I 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.  
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. 

2. Zapisy Regulaminu Rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach, 
zwanego dalej „Regulaminem”, określają ogólne zasady przyjmowania kandydatów do 
szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów 
niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień  i obowiązków Komisji 
Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do kandydatów, których rodzice ubiegają się o 
przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach, ze względu na 
to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.  

3. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w szkole. 

4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o terminach w postępowaniu 
rekrutacyjnym i uzupełniającym, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach 
przyjęcia dziecka do szkoły. Informacja jest publikowana na stronie 
www.sppiaski.szkolna.net/ oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym. 

5. Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, 
powoływana przez dyrektora szkoły. 

6. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
 

http://www.sppiaski.szkolna.net/


§ 2. 
 
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) szkole – należy przez nią rozumieć Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika 
w Piaskach; 

 
2) dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Piaskach;  

3) Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego; 

4) kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły; 

5)  liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali 
zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we 
właściwym czasie; 

6) liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do 
przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu 
otrzymania niżej liczby punktów niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia; 
 

7) wniosku o przyjęciedziecka do szkoły spoza obwodu– należy rozumieć dokument 

opracowany na potrzeby rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Piaskach;  

8) zgłoszeniu dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły – należy rozumieć 
dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Piaskach „z urzędu”, tj. zamieszkałego w obwodzie szkoły. 

 
 

Rozdział II 
 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 
 

§ 3. 
1. Rekrutacja do klasy pierwszej trwa od 1 marca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna 

się rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja. 
 

2. Celem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dyrektor powołuje 
komisję w składzie:  

- przewodniczący – przewodniczący zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,  
- członkowie - pedagog szkolny/ nauczyciel specjalista i nauczyciele klas I - III (komisja 

składa się z minimum 3 osób). 
Komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach 
rekrutacji. 
Komisja sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły. 
Dyrektor szkoły może zrezygnować z powołania komisji rekrutacyjnej, jeżeli liczba kandydatów 
spoza obwodu jest mniejsza, niż liczba wolnych miejsc. 



 
§ 4. 

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryterium ustawowego, jakim jest 
obwód szkoły, w którym kandydat zamieszkuje i tzw. kryteriów samorządowych. 

 
 

§ 5. 
1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 
kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.  
Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej może także rozpocząć dziecko, które w danym 
roku kalendarzowym kończy 6 lat pod warunkiem, że w roku szkolnym poprzedzającym rok 
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole korzystało z wychowania przedszkolnego lub 
posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną. 
 
2. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być 
odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do 
szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 
§ 6. 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów: 
 

1) złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym – w terminie od 1 marca do 9 kwietnia 2021 roku, 
bezpośrednio w szkole; 

2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły 
podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, 
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) – w terminie od 12 do 16 kwietnia 2021 
roku; 

3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie w 
widocznym miejscu w siedzibie szkoły – 10 maja 2021 roku; 

4) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki 
w postaci pisemnego oświadczenia złożonego bezpośrednio w szkole – 
w terminie od 11 do 14 maja 2021 roku; 

5) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych – 17 maja 2021 roku. 

 
 
 
 



Rozdział III 
 

Zasady postępowania uzupełniającego 
 

§ 7. 
1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być 

przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana 
publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 
 

2. Postępowanie uzupełniające składa się z następujących etapów: 
 
1) złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postepowaniu rekrutacyjnym – w terminie od 17 maja do 31 maja 2021, 
bezpośrednio w szkole; 

2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły 
podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, 
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, 
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) – w terminie od 1 czerwca do 4 czerwca 2021 
roku; 

3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie 
w widocznym miejscu w siedzibie szkoły – 8 czerwca 2021 roku;  

4) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki w postaci 
pisemnego oświadczenia złożonego bezpośrednio w szkole – w terminie od 9 do 
15 czerwca 2021 roku; 

5) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych – 17 czerwca 2021 roku. 
 

Rozdział IV 
 

Kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 
 

§ 8. 
1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb 

postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem: 
1) zrealizowanie przez kandydata obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego w miejscowości, w której siedzibę ma publiczna szkoła 
podstawowa prowadząca postępowanie rekrutacyjne – 5 punktów; 

2) spełnianie przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego w publicznej 
szkole podstawowej prowadzącej postępowanie rekrutacyjne – 4 punkty; 

3) miejsce pracy rodzica/ rodziców kandydata znajduje się w obwodzie publicznej 
szkoły podstawowej prowadzącej postępowanie rekrutacyjne – 3 punkty; 

 



2. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decydujeliczba uzyskanych punktów, w przypadku 
równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku. 

3. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów 
określonych w punkcie 1, decyduje data złożenia wniosku. 

4. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. 
5. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, 

decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci lub 
za zgodą rodziców, ze względu na dobro dziecka – do jednego oddziału dyrektor 
przydziela dzieci, które odbywały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 
w tym samym oddziale przedszkolnym. 

 
 

Rozdział V 
 

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji 
 

§ 9. 
1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są 

jego rodzice. 
2. Druki: „Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej” można dostać w sekretariacie 

Szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły. 
3. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły do 9 kwietnia 2021 roku, 

a w postępowaniu uzupełniającym do 31 maja 2021 roku. 
4. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 7 pkt. 1: 

1) oświadczenie rodzica/ rodziców – dla kryteriów określonych w § 7 pkt. 1 – 2 
2) oświadczenie rodzica/ rodziców o miejscu pracy – dla kryterium określonego 

w § 7 pkt. 3. 

Rozdział VI 
 

Procedura odwoławcza 
 

§ 10. 
 
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej 
z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 
szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia  
z wnioskiem o uzasadnienie. 

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do 
dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma 
pisemna. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 



5. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzic kandydata może wnieść skargę do sądu 
administracyjnego. 

 
Rozdział VII 

 
Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe 

 
§ 11. 

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego 
wprowadzeniu. 

2. Regulamin obowiązuje od dn. 01.03.2021 r.  

 

§ 12. 

1. Obowiązek szkolny  w szkole spełniają również uczniowie posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2.  W przypadku  dzieci zakwalifikowanych  do kształcenia specjalnego przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego  może być 
odroczone do końca roku szkolnego  w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko  kończy 9 
lat. 

§ 13. 

1. Na wniosek rodziców Dyrektor szkoły, w którego obwodzie dziecko mieszka, może zezwolić 
na spełnianie  obowiązku szkolnego poza szkołą oraz  określić jego warunki. 
Dziecko  spełniające  obowiązek szkolny w tej formie  może  otrzymać  świadectwo 
ukończenia poszczególnych klas szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, 
przeprowadzonych  przez szkołę. 

 

 


