
 
 

 

 

 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. NOBLISTÓW POLSKICH  

W DESZCZNIE  

ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenia Wójta Gminy Deszczno corocznie wydawane w sprawie terminów postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do 

publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Deszczno. 

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych 

opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 

19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe). 

 

 

 

 

Rozdział I  

 Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1. 

 

1. Postępowaniu rekrutacyjnemu nie podlegają kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły 

Podstawowej  im. Noblistów Polskich w Deszcznie, są oni przyjmowani z urzędu na podstawie 

karty zgłoszenia. 

2. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym  

przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. 

3. Regulamin Rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Deszcznie, określa 

ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, 

kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres 

uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. 

4. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w sekretariacie szkoły. 

5. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wniosek rodziców, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają. 

6. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rekrutacji, kryteriach, 

wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do szkoły. Informacja jest 

publikowana na stronie internetowej szkoły. 

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez 

dyrektora szkoły. 

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

 

 



 
 

 

 

 

Rozdział II  

             Zasady rekrutacji 

 

§ 2. 

 

 

I . Zasady rekrutacji do klasy I : 

 

Miejsce zamieszkania kandydata 

W rekrutacji do szkół podstawowych istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. 

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce 

zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska 

lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce 

zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale 

przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania 

określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1740). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. 

 

II. Przyjmowanie do klasy I 

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, na rok szkolny 2023/2024, przyjmowane są dzieci: 

• 7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym, 

• 6-letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało 

z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 

• starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania 

obowiązku szkolnego. 

 

2. Rodzice dziecka sześcioletniego zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia 

 

a)  zaświadczenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę 

w szkole podstawowej, wydane przez placówkę, w której obowiązek był spełniany, albo 

b)   opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydanej przez publiczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną. 

 

3. Do klasy I przyjmuje się: 

• z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły 

• na wniosek rodziców/opiekunów dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, gdy szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi, po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego. 

4. Podstawą przyjęcia kandydata jest złożenie karty zgłoszenia, którą można pobrać ze strony 

internetowej szkoły lub bezpośrednio w sekretariacie. 

 



 
 

 

 

 

§ 3. 

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów: 

1) zarejestrowanie kandydata; 

2) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną; 

3) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie internetowej 

szkoły listy przyjętych kandydatów;  

4) postępowanie odwoławcze; 

5) postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej 

rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami. 

 

 

§ 4. 

 

KANDYDACI ZAMIESZKALI W OBWODZIE SZKOŁY 

 

Do szkoły przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

 

• Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I 

na podstawie Wniosku rodziców kandydata. 

 

Wniosek zawiera: 

 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru 

PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

 

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata; 

 

3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają. 

• Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata 

i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności  

karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe). 

• Wypełniony Wniosek, wraz z oświadczeniem, należy złożyć w szkole w terminie zgodnym z 

harmonogramem rekrutacji. 

Wzór Wniosku dostępny jest w szkole i na stronie internetowej. 

 

 

KANDYDACI ZAMIESZKALI POZA OBWODEM SZKOŁY 

W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja 

Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów.  

• Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły biorą udział w postępowaniu 

rekrutacyjnym na wolne miejsca. 

• Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Gminę Deszczno   



 
 

 

• Rodzice kandydata wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.  

Wzór Wniosku dostępny jest w szkole i na stronie internetowej. 

 

• Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek składa się do dyrektora tej szkoły 

zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem 

zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. 

• Do wniosku rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula 

ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 

(art.150. ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe). 

• Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

• Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawartych w oświadczeniach, o których mowa wyżej, w terminie wyznaczonym przez 

przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego 

ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. 

• W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w 

sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, 

rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

 

 

• Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, 

przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy 31 sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale. 

 

 

 

 

Rozdział III 

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji dziecka spoza obwodu  

 

§ 5. 

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony internetowej szkoły. 

3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora 

szkoły. 

4. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja 

Rekrutacyjna przeprowadza pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego na podstawie 

kryteriów. 

1) wielodzietność rodziny; 

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. 

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania w 

kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego 

kryterium wartość – „5”. 

 

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria, przeprowadzany jest drugi 

etap postępowania rekrutacyjnego. Uwzględnia się w nim kryteria: 

 

 

Lp. Kryterium 
Ilość 

punktów 

1. 
W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Deszcznie 

obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia 
5 

2. 

Kandydat zamieszkały na terenie gminy Deszczno. Jeżeli 

kandydat jest dowożony autobusem szkolnym o przyjęciu 

decyduje odległość i kierunek dowożenia.  

4 

3. Miejsce pracy jednego z  rodziców w obwodzie szkoły         3 

4. 
Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości 

oddziałów 
5 

 

 

 

6. W przypadku równorzędnych wyników i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, 

gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu do szkoły decyduje Przewodniczący Komisji 

Rekrutacyjnej. 

 

7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin 

dostarczenia żądanych potwierdzeń. 

 

 

8. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji 

Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa 

dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia 

określonego w kryteriach naboru. 

 

Rozdział IV 

Procedura odwoławcza 

 

§ 6. 

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

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z 

pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

 

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 7 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. 

 

 

Rozdział V 

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I   

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, 

złożona co najmniej z 3 nauczycieli zatrudnionych w szkole. Dyrektor wyznacza przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej. 

 

1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  

w tym również: 

a.  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, 

b.  podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych , zawierającej imiona i nazwisko 

kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu   kandydata do 

klasy pierwszej, 

c.  komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy pierwszej, jeżeli w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane 

dokumenty,  

d.  sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej, 

e.  ustalenie trybu odwoławczego , w przypadku nieprzyjęcia kandydata do klasy pierwszej. 

    

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się 

z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni 

i godziny posiedzeń komisji. 

3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi 

dniami i godzinami posiedzeń komisji. 

5. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co 

najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. 

6. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji 

o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra 

osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli. 

7. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji 

rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na 

posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół 

podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej. 

 

 

 



 
 

 

Do protokołów postepowania rekrutacyjnego załącza się: 

 

a) Informacje o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

b) Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

c) Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

 

Rozdział VI  

Postanowienia końcowe: 

  

1.      Wyniki przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego dyrektor szkoły podaje do 

publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych zawierających imiona  

i nazwiska kandydatów. 

2.      Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 

są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

3.      Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w szkole nie dłużej niż 7 dni po ogłoszeniu wyników 

postępowania rekrutacyjnego. 

 

 


