
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr12/13/14
Dyrektora ZSG w Zagorzynie z dnia 19 marca 2014r.

REGULAMIN REKRUTACJI
do Oddziału Przedszkolnego oraz klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zagorzynie

na rok szkolny 2014/2015

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia  7  września  1991 r.  o  systemie  oświaty (Dz.  U.  z  1996 r.  Nr  67,  
poz. 329, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.02.2004 r. w sprawie 
warunków  i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia 
z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 30 10.2013r. poz. 1265).

4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7)

5. Statut Zespołu Szkolno-Gimnazalnego w Zagorzynie.

W  naszej  placówce  obowiązuje  ustalony  dla  Szkoły  Podstawowej  i  dla  Gimnazjum 
obwód  szkolny,  w  skład  którego  wchodzą:  wieś  Zagorzyn,  Wola  Piskulina  i  Wola 
Kosnowa.

I. Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego (roczne obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne):

1. W  roku  szkolnym  2014/2015  obowiązek  rocznego  przygotowania  przedszkolnego 
realizują dzieci:

a) sześcioletnie   - urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., 
które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;

b) pięcioletnie   - urodzone w 2009 r.

2. Na wniosek rodziców (druk „Deklaracja”) oraz po zapoznaniu się z opinią Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej dyrektor podejmuje decyzję w sprawie  odroczenia 
obowiązku szkolnego w stosunku do dzieci urodzonych w okresie od dnia 1 stycznia 
2008 r. do dnia 30 czerwca 2008r. – dzieci te pozostają w Oddziale Przedszkolnym.
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II. Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej:

Zgodnie  z  nowelizacją  ustawy  z  dnia  30.VIII.2013r.  w  latach  szkolnych  2014/2015  
i 2015/2016 podziału uczniów klasy 1. publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje 
się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców, dyrektor publicznej szkoły podstawowej, 
dokonując  podziału,  może  przyjąć  ucznia  do  klasy  1.  odstępując  
od tej zasady.

Klasy pierwsze nie mogą liczyć więcej niż 25 osób.
1. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci:

a) siedmioletnie   - urodzone w 2007r.
b) sześcioletnie    -  urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r.  do dnia 30 czerwca 

2008r., którym nie odroczono obowiązku szkolnego

Dziecko  urodzone  w  okresie  od  dnia  1  lipca  2008  r.  do  dnia  31  grudnia  2008  r. 
na  wniosek rodziców może  rozpocząć spełnianie  obowiązku  szkolnego,  pod warunkiem,  
że dziecko było objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub posiada 
pozytywną  opinię  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  o  możliwości  rozpoczęcia 
spełniania obowiązku szkolnego.

III. Rekrutacja do klasy pierwszej Gimnazjum

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo 
ukończenia Szkoły Podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu 
po klasie szóstej.

IV. Zasady rekrutacyjne wspólne dla Oddziału Przedszkolnego, Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum

1. Do Oddziału Przedszkolnego, klas pierwszych Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum 
w  Zagorzynie  przyjmuje  się  z  urzędu  dzieci  zamieszkałe  w  obwodzie  szkoły 
(również w ciągu roku szkolnego) na podstawie wypełnionego i podpisanego przez 
rodziców / prawnych opiekunów dziecka druku „Karta zgłoszenia dziecka do ….”. 
Dzieci te nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

2. Przy zgłaszaniu dziecka z obwodu szkolnego do Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum 
w ciągu roku szkolnego do druku „Karta zgłoszenia dziecka do ….” należy dołączyć 
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kserokopię  świadectwa  ukończenia  klasy  programowo  niższej,  poświadczoną  
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata. 

3. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic / 
prawny opiekun jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu 
realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

4. Do  Oddziału  Przedszkolnego,  Szkoły  lub  Gimnazjum  mogą  być  przyjmowani 
kandydaci  zamieszkali  poza  obwodem  szkoły,  po  przeprowadzeniu  postępowania 
rekrutacyjnego,  jeżeli  Oddział,  Szkoła  lub  Gimnazjum  nadal  dysponują  wolnymi 
miejscami.

5. Postępowanie  rekrutacyjne  jest  prowadzone  na  podstawie  wypełnionego  
i  podpisanego  przez  rodziców  /  prawnych  opiekunów  dziecka  druku  „Wniosek  
o  przyjęcie  dziecka   spoza  obwodu szkoły” oraz  dokumentów potwierdzających 
spełnianie  kryteriów  rekrutacyjnych  (ustawowych  i/lub  określonych  przez  organ 
prowadzący), tj.:

a) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wielodzietności rodziny kandydata, 
b) kserokopia  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanego  ze  względu  

na  niepełnosprawność,  orzeczenia  o   niepełnosprawności  lub  stopniu 
niepełnosprawności  lub  orzeczenie  równoważne  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  
z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji  zawodowej i  społecznej  oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych  kandydata lub członka rodziny, poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata,

c) oświadczenie  rodzica  o samotnym wychowywaniu  dziecka  oraz  niewychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) kserokopia  prawomocnego  wyroku  sądu  rodzinnego  orzekającego  rozwód  
lub separację lub akt zgonu, poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata,

e) kserokopia dokumentu potwierdzającego objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie 
z  ustawą  z  dnia  9  czerwca  2011  roku  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy 
zastępczej, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna 
kandydata, 

f) zaświadczenie z zakładu pracy o miejscu zatrudnienia jednego z rodziców / prawnych 
opiekunów zgodnym z siedzibą szkoły,

g) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu do Szkoły Podstawowej 
lub Gimnazjum w Zagorzynie rodzeństwa kandydata,

h) oświadczenie  rodziców/prawnych  opiekunów  dziecka  o  zamieszkaniu  na  terenie 
obwodu  szkoły  krewnych  wspierających  rodziców  /  prawnych  opiekunów  
w zapewnieniu dziecku należytej opieki,

i) kserokopia  świadectwa ukończenia  Szkoły Podstawowej oraz zaświadczenia  OKE  
o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej, poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez rodzica kandydata (w przypadku rekrutacji do Gimnazjum),

j) kserokopia,  że  kandydat  jest  laureatem  lub  finalistą  ogólnopolskiej  olimpiady 
przedmiotowej  albo  laureatem konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim, 
poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  rodzica  kandydata  (w  przypadku 
rekrutacji do Gimnazjum).
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6. Zapisu  dziecka  do  Oddziału,  Szkoły  lub  Gimnazjum  dokonują  rodzice  /  prawni 
opiekunowie na podstawie dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka. 

7. Wypełnione  zgłoszenia  lub  wnioski  składa  się  do  Dyrektora  Zespołu  Szkolno-
Gimnazjalnego w Zagorzynie w terminie do 15 kwietnia 2014r.

8. Jeżeli  przyjęcie  dziecka  spoza  obwodu szkolnego  wymaga  zmian  organizacyjnych 
pracy  Oddziału  Przedszkolnego,  Szkoły  lub  Gimnazjum powodujących  dodatkowe 
skutki finansowe, dyrektor Zespołu może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu 
prowadzącego.

9. Rekrutacja kandydatów spoza obwodu szkolnego  odbywa się według następujących 
kryteriów:

a) do Oddziału Przedszkolnego   brane są pod uwagę następujące kryteria:

Lp. Kryteria Podstawa prawna Punktacja
Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły art.20a.2

Kryteria ustawowe
1. Wielodzietność rodziny dziecka - t.j. wychowywanie trojga i więcej 

dzieci -
art. 20c.2.1) 1

2. Niepełnosprawność dziecka art. 20c.2.2) 1
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka art. 20c.2.3) 1
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka art. 20c.2.4) 1
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka art. 20c.2.5) 1
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie - t.j. wychowywanie 

dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą 
w seperacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 
rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej 
jedno dziecko z jego rodzicem

art. 20c.2.6) 1

7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą art. 20c.2.7) 1
Kryteria dodatkowe – określone przez organ prowadzący

1. rodzeństwo  dziecka uczęszcza do  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
 w Zagorzynie

art.20c.4 5

2. miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów dziecka  jest 
najbliższe siedziby Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zagorzynie

art.20c.4 3

3. rodzice / prawni opiekunowie dziecka są pracownikami szkoły art.20c.4 2
4. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców / 

prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki
art.20c.4 1

b) do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej   brane są pod uwagę następujące kryteria:

Lp. Kryteria Podstawa prawna Punktacja
Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły art.20a.2

Kryteria określone przez organ prowadzący
1. rodzeństwo  dziecka uczęszcza do  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

 w Zagorzynie
art.20c.4 5

2. miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów dziecka  jest 
najbliższe siedziby Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zagorzynie

art.20c.4 3
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3. rodzice / prawni opiekunowie dziecka są pracownikami szkoły art.20c.4 2
4. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców / 

prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki
art.20c.4 1

c) do klasy pierwszej Gimnazjum    brane są pod uwagę następujące kryteria:

Lp. Kryteria Podstawa prawna Punktacja
Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły art.20a.2

Kryteria określone przez organ prowadzący
1. kandydat jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim

art.20d.1 5

2. rodzeństwo  dziecka uczęszcza do  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
 w Zagorzynie

art.20c.4 4

3. miejsce pracy jednego z rodziców dziecka  jest najbliższe siedziby 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zagorzynie

art.20c.4 3

4. rodzice (prawni opiekunowie ) dziecka są pracownikami szkoły art.20c.4 2
5. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców 

(prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki
art.20c.4 1

10. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego brane 
są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe.

11. W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie 
postępowania  rekrutacyjnego  lub  jeżeli  po  zakończeniu  tego  etapu  Oddział 
Przedszkolny nadal  dysponuje wolnymi  miejscami,  na drugim etapie  postępowania 
brane są pod uwagę łącznie kryteria określone przez organ prowadzący.

12. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych Szkoły lub Gimnazjum brane  
są pod uwagę łącznie kryteria określone przez organ prowadzący.

13. O przyjęciu  dziecka  spoza  obwodu  decyduje  łączna  liczba  uzyskanych  punktów,  
w przypadku równej liczby decyduje data wpływu wniosku.

14. O  przyjęciu  dziecka  spoza  obwodu  do  Oddziału,  Szkoły  lub  Gimnazjum  (także  
w trakcie roku szkolnego) decyduje dyrektor Zespołu.
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V. Szkolna Komisja Rekrutacyjna

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego oraz klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną 
w   składzie:  

a) dyrektor / wicedyrektor Zespołu - przewodniczący, 
b) wychowawcy tworzonych oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych.

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie 
jej w widocznym miejscu (tablica ogłoszeń dla rodziców) w siedzibie szkoły,

b) przygotowanie dla dyrektora Zespołu propozycji podziału dzieci / uczniów z obwodu 
szkolnego i  spoza  obwodu na  oddziały /  klasy,  kierując  się  kryterium wiekowym, 
równomiernością liczebną oraz, w miarę możliwości, płciową,

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Wyniki rekrutacji zatwierdza Dyrektor Zespołu.

VI. Procedura odwoławcza

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i  kandydatów  nieprzyjętych,  rodzic  kandydata/opiekun  może  wystąpić  do  Komisji 
Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
kandydata do szkoły.
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2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia  
z wnioskiem o uzasadnienie. 

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,  może wnieść  
do Dyrektora Zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje 
forma pisemna.

4. Dyrektor  Zespołu  rozpatruje  odwołanie  od  rozstrzygnięcia  Komisji  Rekrutacyjnej  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
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