
Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej  
Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach 

 
Prawo oświatowe 

§ 1.  
Na podstawie:  

1. Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2245 ze zm.)  

2. Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  
(Dz.U. 2019 r poz. 1737) 

 
Zasady rekrutacji 

 
§ 2. 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane jest dziecko, które z 
początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym kończy 7 lat.  

2. Do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej uczniowie 
przyjmowani są:  
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie 

zgłoszenia rodziców (wzór zgłoszenia – załącznik 1)  
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe 

poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami  
oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają  
(wzór wniosku – załącznik nr 2) 

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, 
które:  

a) z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:  
- korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym 
rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, - posiada 
opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 
psychologiczno - pedagogiczną. 
 
b) miało odroczone spełnianie obowiązku szkolnego w poprzednim roku 
szkolnym. 
 

4. Decyzję o rozpoczęciu edukacji dziecka w wieku 6 lat podejmuje dyrektor 
szkoły na pisemny wniosek rodziców. 

 
5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie 
zgłoszenia/wniosku rodzica/prawnego opiekuna kandydata. 



6. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na 
podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ 
prowadzący. 

 
7. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły zgodnie z kryteriami 
podziału uczniów na oddziały (załącznik nr 3).	

 
 

§ 3. 
 

Procedura odwoławcza  
1. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic (opiekun 
prawny) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 
uzasadnienie odmowy przyjęcia.  

2. W terminie 5 dni od dnia złożenia wyżej wymienionego wniosku komisja 
rekrutacyjna sporządza uzasadnienie.  

3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic lub opiekun prawny 
może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięć komisji 
rekrutacyjnej.  

4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany 
rozpatrzyć odwołanie. 

 
 
 

§ 4 
 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 
 

Lp. Daty Rekrutacja bez narzędzi elektronicznych 
   

1. 1.03 do 25.03 2022 r. Wypełnienie zgłoszeń do szkoły obwodowej. 
   

2. 1.03 do 25.03 2022 r. Złożenie wniosków w szkole pierwszego wyboru 
  podpisanych przez rodziców /prawnych 
  opiekunów wraz z wymaganymi dokumentami. 

3. Do 20.05.2022 r. Powołanie i posiedzenie komisji rekrutacyjnej 
4. 31.05.2022 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji oraz podziału na 

  zespoły klasowe  


