
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ  SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ  W WOJCIECHOWIE  

Podstawa prawna:  

1. Art. 154 ust.1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

–Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

2. Art. 157 i art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021 

r. poz. 1082) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 

4. Zarządzenia Wójta Gminy Wojciechów nr 4/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie 

ustalenia terminów przeprowadzenia i terminu składania dokumentów do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Wojciechów na rok szkolny 2022/2023. 

5. Statutu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Miłocinie 

 

 

I. Termin rekrutacji 

1. Nabór do klasy pierwszej prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej 

wiadomości.  

2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej 

szkoły.  

3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu  81 5177240. 

II. Obowiązek szkolny 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci 6 i 7-letnie.  

2. Dzieci 6-letnie mogą realizować obowiązek szkolny na pisemny wniosek rodziców, jeżeli 

w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole były objęte wychowaniem 

przedszkolnym.  

3. Jeśli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym 

rozpoczęcie nauki w szkole, na pisemną prośbę rodziców na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, może podjąć naukę w klasie pierwszej w wieku 6 lat; 

decyzję w tej sprawie wydaje Dyrektor Szkoły.  

 

III Zasady rekrutacji. 



1. Dziecko, które w roku szkolnym 2021/2022 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na pisemny wniosek 

rodziców jest przyjmowane w tej szkole do klasy I ogólnodostępnej bez rekrutacji.  

2. Dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne w oddziale przedszkolnym poza obwodem Szkoły Podstawowej im. 

Stanisława Marusarza w Wojciechowie, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje  komisja rekrutacyjna. 

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły 

dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, 

którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących 

kryteriów: 

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka, 

b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły, 

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców 

(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki. 

IV. Dzieci niebędące obywatelami polskimi 

1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie 

dotyczącym obywateli polskich. 

V. 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 Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

VI. Zapisy do szkoły 

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

jego rodzice lub prawni opiekunowie. 

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na: 

a) pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu szkoły karty zgłoszenia dziecka do klasy 

pierwszej, 

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku/karty w sekretariacie szkoły. 



VII. Procedura odwoławcza 

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

kandydatów nieprzyjętych rodzic /opiekun prawny, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej 

szkoły podstawowej. 

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

prawnego kandydata z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 1. Uzasadnienie zawiera 

przyczyny odmowy przyjęcia. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie 

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

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

mowa w punkcie 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie 

dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń korzysta z nauki w szkole podstawowej. 

2. Dane osobowe kandydatów 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. 

3. W ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/opiekunów prawnych do oddziałów 

przedszkola i klasy pierwszej przyjmuje się dzieci na wniosek rodziców/opiekunów prawnych 

na podstawie decyzji dyrektora szkoły. 

 

Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia Nr 19b/22 Dyrektora Szkoły 

Podstawowej  im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie z dnia  31.01.2022.  

 

 


