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REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI  

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ                                      

W BRUDZENIU DUŻYM 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

 

 

 

Podstawy prawne: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Rozdział 6 art. 133, art.149, 
art.151, art.155, art. 157, art.158, art. 160, art. 161 (Dz. U. z 2017r. , poz.59 ze 
zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017.610) 

 Statut Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym  

 Uchwała Nr XXI/159/17 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dn. 13 kwietnia 2017r. w 
sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem 
szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów. 

 Zarządzenie Nr 2014/18 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 7 lutego 2018r.; 
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§1 
Przepisy ogólne 

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

2. W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci 

urodzone w 2011r.  

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

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (ur. w 2012r.), jeśli: 

 korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub  

 posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez 

publiczną poradnię psych.-pedag. albo niepubliczną poradnię psych.-pedag., założoną 

zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje 

określone dla pracowników publicznych poradni psych.-pedag. 

4. Na wniosek rodziców, dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, 

podejmuje decyzję w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego w danym roku szkolnym. 

5. Do wniosku konieczne jest dołączenie opinii z poradni, z której to opinii wynika potrzeba 

odroczenia obowiązku szkolnego. 

6. Powyższy wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie 

później niż do dnia 31 sierpnia. 

7. Ponownie można go złożyć w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat, nie 

później niż do 31 sierpnia. 

8. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z     pkt. 

4-7 kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. 

9. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,                 

o których mowa w art. 14 ust. 1a u.s.o., rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może 

być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 9 lat. 

10. Podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według 

roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. 

11. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej 

szkoły podstawowej dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od tej 

zasady. 
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                                                                                §2 

Kryteria rekrutacji 

 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której określono  obwód, przyjmuje się 

na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. 

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie 

ustalonym przez organ prowadzący na rok szkolny 2018/2019 (ZAŁ. 1).  

3. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej składają rodzice/ prawni 

opiekunowie dziecka do dyrektora szkoły (ZAŁ. 2). 

4. Jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, kandydaci zamieszkali poza  

obwodem Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym, mogą być przyjęci po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego, na podstawie kryteriów określonych przez organ prowadzący 

szkołę  (Tab. 1). 

Tab. 1 

 

Etap
y 

 

Lp. 

 

Kryteria postępowania rekrutacyjnego 

Wartość 

kryterium         

w punktach 

P
ie

rw
szy

 

1. Realizacja przez kandydata rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego w przedszkolu znajdującym się w 

obwodzie Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym. 

10 

2. Kontynuacja nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku 

szkolnym w Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym. 

7 

3. Miejsce pracy jednego z rodziców jest w miejscowości, w której jest 

szkoła 

5 

4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający 

rodziców w zapewnieniu należytej opieki 

3 

 

5. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia w/w  kryteriów, są oświadczenia rodziców 

dołączone do wniosku o przyjęcie do szkoły. 

6. 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”. 

7. Decyzję o  przyjęciu ucznia spoza obwodu w trakcie roku szkolnego podejmuje dyrektor 

szkoły. 

8. Jeżeli przyjęcie ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły wymaga przeprowadzenia 

zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, 

dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

9. W sprawie przydziału dzieci do określonych oddziałów klasowych decyzję podejmuje 

dyrektor szkoły we współpracy z wychowawcami danych oddziałów. 
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§ 3 

Powołanie i tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I przeprowadza dyrektor, powołując komisję 

rekrutacyjną w składzie co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu lub szkole 

podstawowej prowadzonych przez ten sam organ prowadzący. 

2. W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić dyrektor szkoły oraz osoba, której 

dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Dyrektor może dokonywać zmian w składzie komisji.  

4. Do zadań komisji należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków i kryteriów 

branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.  

5. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący.  

6. Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ważna w przypadku obecności 2/3 składu komisji. 

Komisja rekrutacyjna prowadzi dokumentację swojej działalności. 

7. W wyniku rekrutacji listę dzieci przyjętych i nie przyjętych na kolejny rok szkolny podaje 

się zainteresowanym do wiadomości w wyznaczonym miejscu  po zakończeniu pracy 

komisji. 

8.  Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną umieszczone w 

widocznym miejscu w siedzibie szkoły.  

9.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające 

10. O przyjęciu decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci 

są przyjmowani w kolejności począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów. 

11. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy pierwszej, jeżeli w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane 

dokumenty (wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I, potwierdzenie przez rodzica woli 

przyjęcia  oraz inne dokumenty i  oświadczenia), a następnie podaje do publicznej 

wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  

12. Komisja rekrutacyjna prowadzi dokumentację swojej działalności i sporządza protokół 

postępowania rekrutacyjnego. 

13. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej, niż do końca 

okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

14. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie 

dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 

zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

15. Rodzic kandydata może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej zgodnie 

z art. 158 ustawy –Prawo oświatowe.  

 

 

§4 

Przepisy końcowe 

1. Liczba uczniów w kl. I-III szkoły podstawowej nie może być większa niż 25. 
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ZAŁĄCZNIK 1 do Regulaminu Rekrutacji do kl. I 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym                       

informuje, iż rozpoczyna się                                                                                               

REKRUTACJA do klas pierwszych Szkoły Podstawowej  w Brudzeniu Dużym 

na rok szkolny 2018/2019 dzieci urodzonych w: 2011r.oraz w 2012r.(jeśli 

korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/18 lub posiada opinię Poradni P-P)                                        

wg następującego harmonogramu: 

Terminy w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu 

uzupełniającym 

 

05.03. – 30.03.2018r. 

 * składanie  „Wniosków o przyjęcie 

do klasy I ”                                                          
(dotyczy dzieci zamieszkałych w 
obwodzie SP Brudzeń Duży oraz spoza 

obwodu)  

* składanie dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub  kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym                                                                              
(dotyczy dzieci zamieszkałych poza 

obwodem SP w Brudzeniu Dużym) 

 

11.06 – 18.06.2018r. 

 

do 09.04.2018r. 

weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

do 22.06.2018r. 

24.04.2018r. godz. 

15.00 

podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

25.06.2018r. godz. 15.00 

do 04.05.2018r. potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia 

 

do 28.06.2018r. 

11.05.2018r. godz. 

15.00 

podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych. 

 

02,07.2018r. godz. 15.00 

 

 Wnioski wydawane będą w sekretariacie Szkoły Podstawowej (godz. 7 – 15) oraz dostępne do pobrania na 

stronie internetowej  zspbrudzen.szkolna.net  w zakładce  REKRUTACJA. 

 Wypełnione wnioski prosimy składać w terminie w sekretariacie Szkoły Podstawowej w godz. 7 – 15. 
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ZAŁĄCZNIK 2 do Regulaminu rekrutacji do kl. I                             Data wpływu  ………………………… (wypełnia szkoła) 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO KLASY I                                                                                                                          
Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład                                                                                                                                    

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym w roku szkolnym 2018/2019 

 WYPEŁNIAJĄ RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA  DRUKOWANYMI LITERAMI 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

Nazwisko  

Imię / imiona  

Data urodzenia 
(dzień, miesiąc, rok)/ 

miejsce urodzenia 
     …………………………………                  w         …………………………………………. 

PESEL            

Stały adres zameldowania 

dziecka 

 

Miejscowość   

Ulica, nr   

Kod pocztowy  

Gmina  

Adres miejsca 

zamieszkania dziecka 

Miejscowość  

Ulica, nr  

Kod pocztowy  

Dane szkoły (wypełnić, jeśli 

dziecko należy do obwodu 

innej placówki) 

Miejscowość  

Nazwa placówki  

II. DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Dane osobowe MATKI OJCA 

Imię/imiona   

Nazwisko/nazwiska   

Telefon kontaktowy   

Adres poczty elektronicznej   

A
d

res 

m
iejsca 

zam
ieszk

an
ia 

miejscowość   

Ulica, nr   

Kod pocztowy   

 

 

  ………………………………….                                        ………………………………………………………………………………… 

                  data                                                                   Czytelny podpis matki / ojca / prawnego opiekuna dziecka 
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Załącznik do „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I” 

III. KRYTERIA POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

(dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym) 

OŚWIADCZAM, IŻ 
Zaznaczyć odpowiednie X 

TAK NIE 

Kandydat realizował roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu Samorządowym w Brudzeniu Dużym   

Rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało naukę w SP w Brudzeniu Dużym w roku szk. 2018/2019 w klasie ……..   

Miejscem pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest położone w miejscowości,                              
w której jest szkoła 

matki   

ojca   

W obwodzie Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców                                                           

w zapewnieniu mu należytej opieki 
  

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej                                              

za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

………………………………….                                                                  …………………………………………….........................................                          

data                                                                                                                    Czytelny podpis matki / ojca /prawnego opiekuna kandydata 

IV. DODATKOWE INFORMACJE o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w szkole                                                   

(stan zdrowia, specyficzne potrzeby) 

1. Czy dziecko było badane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?      Tak   Nie 

2. Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznych ( np. neurolog, psychiatra, okulista, foniatra itp.)?           Tak          Nie 

Jeśli tak, to jakiej …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Czy obserwuje Pan/i niepokojące objawy w rozwoju swojego dziecka?           Tak             Nie 

Jeśli tak, to jakie ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Czy są medyczne wskazania do udziału dziecka w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej (skierowanie od lekarza)?   Tak  Nie 

V. DEKLARACJE / ZOBOWIĄZANA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w programie „Owoce i warzywa w szkole”                                                            Tak       Nie 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w programie „Mleko w szkole”                                                                       Tak       Nie 

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach terenowych, wyjściach i wycieczkach     Tak       Nie 

 w ramach programu dydaktyczno-wychowawczego  

Wyrażam zgodę na przegląd czystości skóry i włosów przez pielęgniarkę szkolną lub inną osobę  

wyznaczoną przez dyrektora Zespołu   Tak       Nie 

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie danych osobowych naszych i naszego dziecka w celach związanych z przyjęciem      Tak       

Nie      i pobytem dziecka w szkole ( zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 

133,poz.883) 

Wyrażamy zgodę na publikowanie prac oraz wizerunku naszego dziecka w prasie i na stronach                                   Tak       Nie                                            

w ramach informacji o pracy dydaktyczno-wychowawczej i promocji szkoły                                                                                       

Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii / etyki*  na terenie szkoły (odpowiednie podkreślić)                         Tak       Nie                                                       
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Deklaruję chęć korzystania przez moje dziecko ze świetlicy szkolnej (czynna w godz. 7-16)                                        Tak       Nie 

Deklaruję chęć korzystania przez moje dziecko z obiadów na stołówce szkolnej                                                            Tak       Nie 

Oświadczam, iż odległość przedszkola od miejsca zamieszkania wynosi ((zaznaczyć właściwe X): 

do 3 km ,    powyżej 3 do 4 km ,   powyżej 4 do 5 km ,   powyżej 5 do 10 km ,   powyżej 10 km 

Deklaruję chęć korzystania przez moje dziecko z dowożenia autobusem szkolnym / dotyczy dzieci  zamieszkałych powyżej 3 km od szkoły/:                         

Miejscem wsiadania i wysiadania będzie miejscowość (zaznaczyć właściwe X):                                                                                                                                        

Trasa I: Janoszyce , Karwosieki Noskowice , Karwosieki Cholewice (skrzyżowanie) , Karwosieki Cholewice (most) ,                                                           

Karwosieki Cholewice(skrzyżowanie) , Suchodół , Suchodół (wieś) , Sikórz (przystanek) , Parzeń , Krzyżanowo ;                                                

Trasa II: Turza Mała(szkoła) , Turza Wielka , Cegielnia , Bądkowo Rochny ;                                                                                                                    

Trasa III: Sobowo  , Strupczewo  . 

 

Miejsce pracy, telefon 
Matki 

 

 

 

 

Ojca 

 

 

 

 

Zobowiązujemy się do: 

o  przestrzegania postanowień statutu Zespołu 
o  uczestniczenia w zebraniach rodziców  

Oświadczamy, że: 

1. Informacje przedstawione we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

3. Niezwłocznie poinformuję o wszelkich zmianach w podanych wyżej informacjach. 

 

Do wniosku załączam:  

1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 

3. …………………………………………….. 

4. …………………………………………….. 

 

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

data                                                                                                                    czytelny podpis matki / ojca / prawnego opiekuna kandydata 
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