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REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/DZIECI  

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY PIERWSZEJ   

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. STANISŁAWA MARUSARZA 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, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 

2023 r. poz. 185). 

2. Art. 157 i art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 

2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) 

4. Zarządzenia Wójta Gminy Wojciechów nr 23/23 z dnia 7 lutego 2023 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 2023/2024. 

5. Statutu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1. szkole – należy rozumieć: Szkołę Podstawową im. Stanisława Marusarza  

w Wojciechowie. 

2.  oddziale przedszkola – oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej  

im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie. 

3. Dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Marusarza w Wojciechowie. 

4.  Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez Dyrektora w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.  

5.  Wniosku o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji 

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie. 

 

§ 2. 

 

1. Regulamin Rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza  

w Wojciechowie, zwany dalej „Regulaminem”, 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. Regulamin stosuje się także do kandydatów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice 

ubiegają się o przyjęcie dziecka do szkoły. 



2 
 

2. Rejestracja kandydatów do szkoły i oddziałów przedszkola odbywa się bezpośrednio 

w szkole.  

3.  Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o terminach rekrutacji, 

kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do szkoły  

i oddziałów przedszkola.  

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powołana przez 

Dyrektora szkoły.  

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

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano 

Szkołę Podstawową im. Stanisława Marusarza  w Wojciechowie. 

 

Rozdział II 

 

Zasady rekrutacji 

§ 3. 

 

1. Do szkoły w roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane są: dzieci 6-7- letnie urodzone  

w roku 2016 i 2017, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zamieszkałe na 

terenie Gminy Wojciechów i w obwodzie szkoły. Jeżeli szkoła posiada wolne miejsca, 

wówczas mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły.  

2. Dziecko w wieku 6 lat ma prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej pod 

warunkiem, że było objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym w roku 

szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. 

3. Jeżeli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice mogą je zapisać do 

klasy pierwszej na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.  

4. Ogólne kryteria rekrutacji stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego.  

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego, wychowaniem przedszkolnym 

może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat.  

6. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej 

im. Stanisława Marusarza w  Wojciechowie na rok szkolny 2023/2024 biorą udział 

dzieci w wieku 3-5 lat urodzone w latach 2018-2020.  

7. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału zerowego w oddziale przedszkolnym w 

Szkole Podstawowej im. Stanisława Marusarza w  Wojciechowie na rok szkolny 

2023/2024 biorą udział dzieci w wieku 6 lat urodzone w roku 2017.  

8. Do oddziału przedszkolnego może być przyjęte dziecko zamieszkałe poza Gminą 

Wojciechów lub obwodem szkoły, o ile szkoła posiada wolne miejsca.  

9. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku. Wniosek 

można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce 

(sekretariat). 
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10. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie będą 

rozpatrywane.  

11. Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane. 

12. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do 

szkoły/oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest 

większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z 

uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:  

a. kandydat do klasy pierwszej zrealizował obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Marusarza  

w Wojciechowie, 

b. rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego uczęszcza do 

Szkoły Podstawowej im. Stanisława w Wojciechowie,  

c. miejsce pracy rodzica/-ów/opiekunów prawnych kandydata znajduje się 

w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie, 

d. dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (rodzina wychowuje troje 

i więcej dzieci) lub objęte jest pieczą zastępczą lub rodzina dziecka ma 

przydzielonego asystenta rodziny, 

e. dziecko  wychowuje się w rodzinie niepełnej, 

f. niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub rodziców / prawnych opiekunów. 

13. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów 

określonych w punkcie 12, decyduje data złożenia wniosku.  

 

§ 4. 

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów: 

1. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną.  

2. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu 

 w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  

3. Postępowanie odwoławcze. 

4. Postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej 

rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami. 

 

§ 5. 

 

Terminarz rekrutacji 

1. Terminarz postępowania rekrutacyjnego określa w formie zarządzenia Wójt 

Gminy Wojciechów. 

 

l.p Czynności rekrutacyjne 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 
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1.  

Złożenie przez rodziców/prawnych 

opiekunów wniosku o kontynuacji 

wychowania przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej w im. Stanisława Marusarza 

w Wojciechowie. 

07.02 – 23.03.2023 r.  

2.  

Złożenie przez rodziców/prawnych 

opiekunów wniosku o przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego i  klasy 

pierwszej w Szkole Podstawowej w im. 

Stanisława Marusarza w Wojciechowie. 

07.02 – 23.03.2023 r. 04.05 -19.05.2023 r. 

3.  
Podanie przez Komisję Rekrutacyjną do 

publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

do 31.03.2023 r. do 26.05.2023 r. 

4.  
Potwierdzenie przez rodziców/prawnych 

opiekunów zakwalifikowanego kandydata 

woli przyjęcia w formie pisemnego 

oświadczenia. 

do 07.04.2023 r. do 15.06.2023 r. 

5.  
Podanie przez komisję rekrutacyjną do 

publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

do 14.04.2023 r do 20.06.2023 r. 

 

Rozdział III 

 

Praca Komisji Rekrutacyjnej 

 

§ 6. 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej szkoły 

podstawowej przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. 

Dyrektor wyznacza Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  

2.  Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:  

a. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz 

informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do oddziałów 

przedszkolnych i klasy pierwszej, 

b. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, która zawiera imiona i nazwiska kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc, 

c.  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.  

3. Listy, o których mowa w punkcie 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona  

i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.  

 



5 
 

 

 

 

 

Rozdział IV 

 

Procedura odwoławcza 

 

§ 7. 

 

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 pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do oddziałów przedszkola i szkoły.  

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 

przez rodzica/opiekuna prawnego z wnioskiem o którym mowa w pkt. 1.  

3. Rodzic/opiekun prawny kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

może wnieść w formie pisemnej do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

Komisji Rekrutacyjnej. 

4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

 

Rozdział V 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 8. 

 

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.  

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.  

 

§ 9. 

 

1. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły. 

2. Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia nr 21/2022/2023 Dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie z dnia 8 lutego 2023 

roku. 


