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Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej Nr 28  
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§ 1 

Podstawa prawna 

 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, ze zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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); 

§ 2 

Kryteria naboru 

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

rodzice. 

2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, których obowiązek szkolny rozpoczyna się  

z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

3. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej może zostać przyjęte dziecko 6 letnie, które korzystało  

z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma 

rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki  

w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. 

5. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, uczestniczą w postępowaniu 

rekrutacyjnym jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

6. W postępowaniu rekrutacyjnym o którem mowa w pkt. 5 brane są pod uwagę kryteria określane 

na dany rok szkolny przez organ prowadzący szkołę. Organ prowadzący przyznaje kryteriom 

określoną liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. 

7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemów informatycznych. 

8. Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie 

dotyczącym obywateli. 

 

§ 3 

Terminy naboru 

 
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie 

rekrutacji na dany rok szkolny opracowany przez organ prowadzący szkołę. 
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§ 4 

Działalność szkolnej komisji rekrutacyjnej 

 
1. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.  

2. Komisja rekrutacyjna: 

 dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria, 

 sporządza protokół i przekłada dyrektorowi szkoły, 

 sporządza i upublicznia listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów, 

 sporządza i upublicznia listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.  

3. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję 

podejmuje dyrektor szkoły. 

4. Dzieci nieprzyjęte z powodu braku miejsc mogą – na prośbę rodziców – zostać wpisane na listę 

rezerwową. Przyjęcie dziecka z takiej listy będzie możliwe tylko w przypadku zwolnienia miejsca 

przez inne dziecko. 

§ 5 

Procedura odwoławcza 

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

kandydatów rodzice mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. 

3. Rodzice mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od  rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania odwołania.  

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

 

§ 6 

Postępowanie uzupełniające 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, komisja przeprowadza postępowanie uzupełniające, zgodnie z harmonogramem 

rekrutacji na dany rok szkolny opracowany przez organ prowadzący szkołę. 

 


