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Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie 2021/2022 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. 

zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób 

niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w 

szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji 

dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka 

i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. z dnia 9 stycznia 2015 r.) 

3. Zarządzenie  Nr 8/2021 Wójt Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2021 r. 

 

1. Zasady postępowania rekrutacyjnego – dzieci zamieszkałe w obwodzie: 

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu                          

na podstawie zgłoszenia rodziców. (Załącznik nr 1) 

2. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor szkoły,                          

z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które 

są przyjmowane z urzędu. 

3.  Jeżeli przyjęcie kandydata, o którym mowa w ust. 2 wymaga przeprowadzenia 

zmian organizacyjnych w pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, 

Dyrektor szkoły może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

 

2. Zasady postępowania rekrutacyjnego – dzieci zamieszkałe poza obwodem: 

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być przyjęci do szkoły, jeżeli 

szkoła po przyjęciu uczniów z urzędu, dysponuje nadal wolnymi miejscami.  

2. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria, którym 

przyznaje się określoną liczbę punktów:  

2.1 Kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w 

danej szkole – 5 pkt. 

2.2 Uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata – 3 pkt. 
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2.3 Miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się na 

terenie obwodu wybranej szkoły podstawowej – 2 pkt. 

 

3. Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka: 

1. Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej składa się w sekretariacie 

szkoły w godzinach pracy sekretariatu.  

2. Do „wniosku” o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza rejonu szkoły dołącza 

się: 

2.1 oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w poprzednim roku szkolnym do oddziału 

przedszkolnego w danej szkole; 

2.2 oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa kandydata; 

2.3 oświadczenie o pracy zawodowej rodziców. 

3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia”. 

4. Dokumenty rodzice pobierają z sekretariatu szkoły lub ze strony szkoły.  

5. Przeprowadzenie postępowania. 

6. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy odwołanie do sądu administracyjnego. 

 

4. Obowiązek szkolny 

 1.  W roku szkolnym 2021/2022 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci 

urodzone w 2014 roku, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku 

szkolnym 2020/2021. 

2. Na wniosek rodziców obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko urodzone w 

2015 roku jeżeli:  

 a) realizowało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania 

przedszkolnego w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej 

albo 

 b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 

wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo 
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niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 

168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone 

dla  pracowników  publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych. 

 

5. Zapisów do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie. 

6. Dzieci, które nie są obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie 

dotyczącym obywateli polskich. 

 

7. Odroczenia 

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone. 

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor szkoły, wyłącznie dla dziecka 

zamieszkałego w obwodzie szkoły. 

3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor zasięga opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej. 

4. Rodzice wniosek powinni złożyć nie później niż do dnia 31 sierpnia w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

8. Obowiązek szkolny poza szkołą:                

1. Dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, jeżeli rodzice 

dziecka złożą do 31 maja wniosek o wydanie zezwolenia, dołączając: 

1) opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

2) oświadczenie   rodziców   o   zapewnieniu   dziecku   warunków   

umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym 

etapie kształcenia, 

3) zobowiązanie rodziców do przystępowania przez dziecko w każdym roku 

szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

2. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego 

prowadzonego przez szkołę, której Dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę 

spełniania obowiązku szkolnego. 

 

https://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/pracownicy/


4 

 

9. Harmonogram przyjmowania dzieci do klasy pierwszej zgodny z Zarządzeniem Wójta 

Gminy Baranów Nr 8/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. 

1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej przeprowadza Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły w składzie:  

➢ Nauczyciel oddziału przedszkolnego – przewodniczący; 

➢ Przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 

➢ Przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

2.1 ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

2.2 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych; 

2.3 sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

3. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeśli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w szkole w widocznym miejscu list kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów wyszczególnionych w 

kolejności alfabetycznej.  

5. W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  

6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania 

odwołania. 

 

Załączniki:  

1 Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej.  

2 Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej spoza rejonu.  

3 Oświadczenia  

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie 

został opracowany przez Dyrektora szkoły w uzgodnieniu z Wójt Gminy Baranów.  


