
REGULAMIN 

REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ 

I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut 
w Grabówce 

 

 
Podstawy prawne 

 

Zasady przyjęć do klas I i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym Gmina Annopol zostały przygotowane w oparciu o zapisy: 

 

· ustawy z  dnia  14 grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1148  

z późn. zm.), oraz Zarządzenia Nr 8/2020 Burmistrza Annopola z 28.01.2020r.w sprawie 

ustalenia terminów a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Annopol 

na rok szkolny 2020/2021r. 

 

Informacje ogólne 

 

1. Do klas I przyjmowane są: 
 

 dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym, 

 dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko 

korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma 

rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 

o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

 

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

przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez 

 organ  prowadzący  oraz  dzieci,  dla   których   dana   szkoła   jest   szkołą   obwodową, 

na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych)  są przyjmowane  

do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek 

(zgłoszenie), o którym mowa  powyżej,  składa  się  do  dyrektora  szkoły  w terminie  

od 1 marca 2022 r. do 17 marca 2022r 

 

Zasady przyjęć 

 

Do szkoły podstawowej   kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) 
lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). 

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły 

 

  kandydaci  zamieszkali  w  obwodzie   szkoły  podstawowej,   którzy  ubiegają  się 

o przyjęcie  do  klasy  I  wyłącznie  w   tej  szkole   -   przyjmowani   są   z  urzędu 

na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się Oświadczenie o miejscu 

zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem 



odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 

ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 

 

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. 

dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą 

starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły. 

 

Kandydaci spoza obwodu 

 

 na pisemną prośbę (wniosek Zał. Nr 2) rodziców (prawnych opiekunów) 

skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, 

jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami 

 

Oddział przedszkolny (roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne): 

 

1. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor na wniosek 

rodziców oraz po zapoznaniu się z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

 

2. Zapisu do szkoły i oddziału przedszkolnego dokonują rodzice lub prawni opiekunowie 

na podstawie dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka. Rodzic wypełnia Kartę 

zapisu i się pod nią podpisuje. Zał. Nr 1. 

 
3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych i oddziału 

przedszkolnego  szkoły podstawowej dyrektor powołuje 

Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną w składzie: 

- wychowawca kl. I - przewodniczący 

- wychowawcy klas „0” i II - III 

 

4. Zasady naboru wynikają z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) 

 

5. Liczbę klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych ustala organ prowadzący 

szkołę. 

 

6. Przy przydziale dzieci do klas pierwszych ( w przypadku gdy liczba uczniów pozwala 

na utworzenie 2 lub więcej klas równoległych) zapisuje się jednakową liczbę uczniów 

przyjmując: 

 

- zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na chłopców i dziewczęta w klasie 

 

- w miarę możliwości i za zgodą dyrektora uwzględnia się inne prośby rodziców i inne 
kryteria, jak np. utrzymanie rodzeństwa w jednej klasie, 

 

- kryteria obowiązujące przy zapisie do klas zerowych i pierwszych: dziecko samotnych 

rodziców, dziecko z rodziny wielodzietnej, dziecko niepełnosprawne, dziecko mające 

niepełnosprawnych rodziców bądź rodzeństwo. 

 

7. Ostatecznego przydziału uczniów do klas I i oddziałów przedszkolnych dokonuje dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej. 

 

8. Odwołania dotyczące ustaleń Komisji można składać pisemnie w terminie 7 dni od daty 

ogłoszenia list uczniów klas pierwszych i oddziału wychowania przedszkolnego u 

dyrektora szkoły, rozpatruje je dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji. 



Terminy: 
 

Styczeń – powiadomienie rodziców o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze 

zgłoszeniem dziecka do klasy I i oddziału zerowego. Powiadomienia umieszczane są na 

stronie internetowej szkoły oraz wywieszane jest ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w budynku 

szkoły. 

 

Podstawowa rekrutacja dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 

2022/2023 odbywa się w terminie od 1.03.- do 17.03.2022r. 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:07.06.2022r. – 21.06.2022r. 

 

Ostateczna lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I 

i dzieci do oddziału przedszkolnego będzie wywieszona na drzwiach szkoły od dnia 31 

marca 2022r. w terminie uzupełniającym 22.06.2022r. 



Data przyjęcia zgłoszenia Zał. Nr 2 

 
................................................................  do Procedury przyjmowania uczniów 

Wypełnia placówka Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabówce 

 

 

…………………………………… ……………………………… 
Imiona, nazwisko Rodziców/ Opiekunów prawnych (miejscowość i data) 

 
………………………………………………………….. 

Dokładny adres, tel. kontaktowy 

 

 

 

Dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Marii Kołsut w Grabówce 

 

 
 

WNIOSEK 

o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły. 

 

Proszę/ Prosimy o przyjęcie naszego dziecka: 

 

Imię/ imiona i nazwisko: 

……………………………………………………………………………. 
 

Data i miejsce urodzenia: 

…………………………………………………………………………… 
 

Adres zamieszkania: 

………………………………………………………………………………… 

 

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

…….. 
 

do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce, w roku 

szkolnym 2022/2023 
 

 

 

…………………………………………….. 

Prawnej* 

 

 

…………………………………………….. 

Prawnego* 

 
Podpis – Imię i nazwisko Matki/ Opiekunki 

 
 

 

 
Podpis – Imię i nazwisko Ojca/ Opiekuna 



Data przyjęcia zgłoszenia Zał. Nr1 

............................................................. 

(wypełnia placówka) do Procedury przyjmowania uczniów 

do Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Grabówce 

 

Karta zapisu dziecka do klasy I i oddziału przedszkolnego 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce 

na rok szkolny 2022/2023 

 
DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola) 

DANE DZIECKA 

Nazwisko 
 

Imię (imiona) 
 

Data urodzenia 
 

Miejsce urodzenia/ 

województwo 

 

Adres zamieszkania 
 

Adres zameldowania  

PESEL 
(w przypadku braku PESEL seria i 

nr paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość) 

 

DANE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO* 

Imię i nazwisko 
 

Adres zamieszkania 
 

Telefon kontaktowy 
 

e-mail 
 

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO* 

Imię i nazwisko 
 

Adres zamieszkania 
 

Telefon kontaktowy 
 

e-mail 
 

SZKOŁA OBWODOWA 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Marii 

Kołsut w Grabówce 

 



Inna, proszę podać jaka? 
 

Powód wyboru szkoły poza 
obwodem zamieszkania 
(zgodny z § 3ust. 3 Procedury 

przyjmowania uczniów do Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut 
w Grabówce ) 

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia 

procedury rekrutacji do szkoły podstawowej. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 
 

Czytelny podpis Rodziców/ Opiekunów 

prawnych 

……………………………………………… 
 
 

WNIOSKUJĘ/ WNIOSKUJEMY O 

Nauczanie religii □ TAK □ NIE 

Nauczanie etyki □ TAK □ NIE 

DEKLARUJĘ/ DEKLARUJEMY 

Pobyt dziecka w świetlicy 
szkolnej □ TAK □ NIE 

 WYRAŻAM/ WYRAŻAMY ZGODĘ NA 

Wykorzystanie wizerunku 

dziecka w publikacjach 

papierowych i 

elektronicznych, w tym 

internetowych, związanych z 

życiem szkoły. 

 

□ TAK 

 

□ NIE 

 

INFORMACJA 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) 

z późn. zm. przyjmuję do wiadomości, że: 

 Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kołsut w Grabówce,  

 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku  nauczania, 

 dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w 

nagłych okolicznościach, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i 

elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły. 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot. 

realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii. 

 
 
 

Data .................................. Czytelny podpis Rodziców/ Opiekunów prawnych 
 

................................................................... 



 WYPEŁNIA 

 SZKOŁA  
 

OPINIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ: 

 

a) przyjmuje się dziecko do szkoły z dniem ............................. 

b) nie przyjmuje się dziecka do szkoły z powodu ................................................................ 

 

............................................. ............................................... 
 

.................................................... 
(Podpisy członków Komisji) 

 

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY: 

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

 
 

............................................... 

(Podpis dyrektora szkoły) 


