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 Regulamin rekrutacji do  klas pierwszych  

Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gromniku i Szkół Filialnych  

w Golance i w Polichtach 

Podstawa prawna   

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

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60).  

3. Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół i placówek  (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).   

4. Statutu Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gromniku. 

5. Uchwała Nr XXIV/214/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 marca 2017 r.  

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Gromnik, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także liczbę 

punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. 

 

 

§1 

 

Wymagane dokumenty i terminy ich składania. 

1. Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie na wniosek 

rodziców może być przyjęte do klasy pierwszej pod warunkiem, że korzystało  

z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki  

w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  

o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania 

przez dziecko z wychowania przedszkolnego). 

2. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkół  

w Gromniku ul. Witosa 4 w terminie podanym w załączniku nr 1 do regulaminu. 

3. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie: 

a) w przypadku uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły zgłoszenie (na druku 

wydanym w sekretariacie lub pobranym ze strony www.zs.gromnik.pl – 

załącznik nr 1 do regulaminu); 

b) oświadczenie o miejscu zamieszkania – (na druku wydanym w sekretariacie 

lub pobranym ze strony www.zs.gromnik.pl – załącznik nr 2 do regulaminu); 

c) w przypadku uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły wniosek przyjecie 

dziecka spoza obwodu (na druku wydanym w sekretariacie lub pobranym ze 

strony www.zs.gromnik.pl – załącznik nr 3 do regulaminu); 

d) podpisaną fotografię 30x40 mm; 

e) odpis aktu urodzenia - tylko w przypadku dzieci spoza obwodu szkoły  

http://www.zs.gromnik.pl/
http://www.zs.gromnik.pl/
http://www.zs.gromnik.pl/
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f) posiadane dokumenty potwierdzające dostosowania form i metod pracy 

(opinie, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych); 

 

 

§2 

 

Szkolna komisja kwalifikacyjno – rekrutacyjna 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjno 

– Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 

2. Dyrektor ustala termin posiedzenia Komisji. 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna: 

a) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne zgodnie  

z kryteriami określonymi w regulaminie, 

b) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na klasy, 

c) rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie  

i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach, 

d) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 

4. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od 

ogłoszenia wyników rekrutacji. 

 

 

§3 

 

Zasady naboru 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się: 

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, 

b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza 

obwodem szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła podstawowa 

dysponuje wolnymi miejscami. 

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest 

większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje 

się uwzględniając kryteria określone w ustawie Prawo Oświatowe. 

3. Rodzice uczniów przyjętych spoza obwodu szkoły są zobowiązani zapewnić dowóz 

uczniów do szkoły. 
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§4 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy 

postępowania uzupełniającego obowiązujące  w postępowaniu rekrutacyjnym do 

klas I Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gromniku I Szkół Filialnych w Golance  

i w Polichtach na rok szkolny 2017/2018. 

 

Lp. Rodzaj czynności 

 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

postępowania 

uzupełniającego                

 

1. 

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie dziecka do klasy I 

publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym.  

od 18.04.2017 r. 

do 05.05.2017r. 

  

od  10.05.2017r. 

do 11.05.2017r. 

 

 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej i 

dokumentów potwierdzających  spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

Od  05.05.2017r.  

do 10.05. 2017r. 

 

Od  12.05.2017r.  

do 15.05. 2017r 

 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych. 

 

do 15.05.2017 r.  

 

do 17.05.2017r. 

 

5. 

Potwierdzenie przez rodziców ( opiekunów prawnych) 

kandydata woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły 

podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. 

 

od 15.05.2017r. 

do 19.05.2017r.  

od 17.05.2017r. 

do  19.05.2017r. 

 

 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych 

lub informacji o liczbie wolnych miejsc 

 

do 22.05.2017r. 

 

 

do  22.05.2017r. 

 

 

 

7. 

Składanie wniosku do Komisji Rekrutacyjnej o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 



4 
 

 

8. 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

 

9. 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym 

uzasadnieniu 

do 7 dni od terminu otrzymania 

pisemnego uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

 

10. 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w 

pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania 

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

do dyrektora 
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Załącznik nr 1  

                 Dyrektor 

                                  

……………………………………………………… 

               Nazwa i adres szkoły 

     

 ……………………………………………………… 

 

 

 

 

Zgłoszenie do klasy I publicznej szkoły podstawowej 
1
 

 

 

Dane osobowe kandydata i rodziców
2
  

1. Imię, imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer 

paszportu  

lub innego dokumentu  

potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców Matki  

                                                           
1 Zgodnie z art.133 ust.1  ustawy Prawo  oświatowe, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i 

młodzież zamieszkałe w tym obwodzie .   

 
2 Zgodnie z art. 151  ustawy Prawo  oświatowe,  zgłoszenie  zawiera dane podane w punkcie 1-4 tabeli, natomiast dane w punkcie 5podaje się jeśli takie  środki  rodzice  posiadają. To 

oznacza , że dane  w  punkcie 1-4  podaje  się obowiązkowo, natomiast  podanie danych  w punkcie 5  nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z 

rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
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kandydata 

 
Ojca 

 

 

5. Adres poczty elektronicznej  

i numery telefonów rodziców 

kandydata o ile je posiadają 

 

Matki 

Telefon do kontaktu 

 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do kontaktu 

 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

 

 

 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z przyjmowaniem do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 59). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły 

podstawowej/ zespołu  szkół do którego  zgłoszenie zostało złożone. 

Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia 

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym.
3
  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

zgłoszeniu dla potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz.U. z 2016, poz. 922). 

                                                                                              ……………………...………………

             ………..…………………………… 

                                                                                         (podpis matki/opiekunki prawnej) 

                   

(podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

                                                           
3 Zgodnie z art. 233 § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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………………………… 

( miejscowość i data) 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania¹ 

 

 Ja………………………………………………………………………………………………... 

                                 ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)         

                                    

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
2
, oświadczam, że  

 

zamieszkuję wraz z dzieckiem……………………………………………………………… 

                                                (imię i nazwisko kandydata) 

 

w………………………………………………………………………………………………… 

                                            (miejscowość, ulica, numer domu) 

                                                                   

   

 

 …………….……………............                    ……………………....................................... 

           data                                                   Czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 

                                                                                                                                                

/ rodzica/ prawnego opiekuna / 

 

1/właściwe wypełnić/ w pozostałych wpisać nie dotyczy / 

2/Zgodnie z art. 151 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59)  oświadczenia wymagane, jako 

potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań.  
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Załącznik nr 3 

 

……………………………………………                  

     Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

…………………………………………… 

  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

 

 

    Dyrektor 

         ……………………………………………………                            

Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek 

……………………………………………………… 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły podstawowej 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców
4
  

 

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię, imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i 

numer paszportu  

lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców Matki  

                                                           
1Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy Prawo  oświatowe,  wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-7 tabeli,  natomiast dane w punkcie 8 podaje się,  jeśli  takie środki  komunikacji  rodzice  

posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-7 należy podać obowiązkowo,  natomiast podanie danych w punkcie 8,  nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego 

komunikowani się z  rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.  
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kandydata 

 
Ojca 

 

 

5. Adres miejsca zamieszkania  

kandydata 
5
 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 

mieszkania 

 

6. Adres miejsca zamieszkania  

ojca kandydata 
1
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 

mieszkania 

 

7. Adres miejsca zamieszkania  

matki kandydata 
1
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 

mieszkania 

 

8. Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata - o ile je 

posiadają 

 

Matki Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem do szkoły, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 59). 

2.Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej / zespołu  szkół do którego  zgłoszenie 

zostało złożone. 

                                                           
2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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Oświadczenia : 

1.Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.   

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu 

dla potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2016, poz. 922). 

 

……………………...………………             

………..…………………………… 

(podpis matki/opiekunki prawnej)      (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

……………………..........  

( miejscowość i data) 

 

II.  ZAŁĄCZNIKI są składane w oryginale wypełnionych oświadczeń (załączniki do niniejszego wniosku) notarialnie 

poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez wnioskodawcę. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny Dz.U. z 2016 r. poz.1137) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że 

powyższe dane dotyczące mojej rodziny są prawdziwe.  

Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do wójta 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. 

Wójt może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach 

zawartych w oświadczeniach. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być 

zweryfikowane w drodze wywiadu (ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 i 1579).  

………………………………                                             …………………………………………                                      

………..……………………………… 

                     ( data)                                                             (podpis matki/opiekunki prawnego)                                  

(podpis ojca/opiekuna prawnego) 


