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Regulamin rekrutacji  

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  w Siemiechowie 

 

 
§1. Podstawa prawna   

Regulamin rekrutacji opracowano na podstawie:   

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 

2572 z późn. zm.);   

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7 
3. Statut Szkoły Podstawowej w Siemiechowie . 

 

§2. Wymagane dokumenty i terminy ich składania. 

1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkół  

w Siemiechowie w terminie podanym w załączniku nr 1 do regulaminu. 

2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie: 

a) w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zgłoszenie (na druku 

wydanym w sekretariacie szkoły  lub pobranym ze strony 

www.zssiemiechow.pl załącznik nr 2 do regulaminu); 

b) w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wniosek (na druku 

wydanym w sekretariacie szkoły lub pobranym ze strony 

www.zssiemiechow.pl załącznik nr 3 do regulaminu);  

c) podpisaną fotografię 30x40 mm; 

d) odpis aktu urodzenia ( tylko w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem 

szkoły) 

e) posiadane dokumenty potwierdzające dostosowania form  

i metod pracy (opinie, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych); 

 

§3. Szkolna komisja kwalifikacyjno – rekrutacyjna 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjno 

– Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 

2. Dyrektor ustala termin posiedzenia Komisji. 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna: 

a) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne zgodnie  

z kryteriami określonymi w regulaminie, 

b) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na klasy, 

c) rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie  

i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach, 

d) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 

4. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od 

ogłoszenia wyników rekrutacji. 

 

§4. Zasady naboru 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się: 

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe  w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia 

rodziców/prawnych opiekunów, 

b) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza 

obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła podstawowa  dysponuje wolnymi 

miejscami . 
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2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest 

większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje 

się uwzględniając kryteria określone w ustawie o systemie oświaty. 

3. Rodzice uczniów przyjętych spoza obwodu szkoły są zobowiązani zapewnić dowóz 

uczniów do szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 

 do zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Siemiechowie z dnia 28 lutego 2014r. 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej:  

 

1. Rodzice kandydatów  obowiązani są złożyć wypełnione  zgłoszenie/wniosek  

            w sekretariacie szkoły w okresie od 3 marca do 20 czerwca 2014 r. 

 

2. 7 lipca 2014 r. godz. 13.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do 

publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

 

3.  Do 29 sierpnia 2014 r. –  postępowanie uzupełniające 
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Załącznik nr 2 

 do zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Siemiechowie z dnia 28 lutego 2014r. 

 

 

 
 

…………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko rodzica kandydata 

 

…………………………………………….. 

Adres do korespondencji 

 

Dyrektor 

 

..................................................................................... 
Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek 

 

…………………………………………………. 

 

Zgłoszenie do klasy pierwszej  szkoły podstawowej/gimnazjum 
1
 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców 
2 

Uwaga! Zgłoszenie wypełnić komputerowo lub pismem drukowanym
 

 

1. Imię i nazwisko kandydata  

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer 

 paszportu lub innego dokumentu tożsamości 

 

4. Imię/Imiona  i Nazwisko rodziców kandydata Matki  

Ojca  

 

5. 

 

Adres miejsca zamieszkania kandydata
3 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/mieszkania  

 

6. 

 

Adres miejsca zamieszkania ojca kandydata
2 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  
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Numer domu/mieszkania  

 

7. 

 

Adres miejsca zamieszkania matki kandydata
2
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/mieszkania  

 

8. 

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery 

 telefonów Rodziców kandydata 

 – o ile je posiadają 

Matki Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Pouczenie 
     1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu/wniosku będą wykorzystywane wyłącznie do potrzeb związanych z przyjmowaniem  
         do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr256, poz.2572 ze zm.). 

     2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu/wniosku jest dyrektor szkoły, do którego zostało złożone. 

 

Oświadczenie rodzica dokonującego zgłoszenia 

    1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu/wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym4. 

    2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu /wniosku dla potrzeb związanych  
        z   przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

       (Dz.U.z 2002 r.Nr 101, poz.926 z późn.zm.). 

 
 

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

  Data      czytelny podpis rodzica kandydata 

 
1 Zgodnie z art.20e ust.1 ustawy o systemie oświaty, do klasy pierwszej szkoły podstawowej/gimnazjum której ustalono obwód  przyjmuje 
się dzieci zamieszkałe Niepotrzebne skreślić. Przy zgłoszeniu kandydata do pierwszej klasy gimnazjum należy przedłożyć do wglądu 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

 
2 Zgodnie z art. 20 t ust 1.ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane  podane w punkcie 1-7 tabeli, natomiast dane w punkcie 8 

podaje się , jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-7 należy podać obowiązkowo, natomiast 

podanie danych w punkcie 8 nie jest obowiązkowe , ale potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a 
następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 

 
3Zgodnie z art.20c ust.1 ustawy o systemie oświaty, do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się 
kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art.25 kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 
4 Zgodnie z art.233 §1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym  lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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Załącznik nr 3 

 do zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Siemiechowie z dnia 28 lutego 2014r. 

 

 

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

Imię i Nazwisko rodzica kandydata 

 

…………………………………………….. 

Adres do korespondencji 

 

Dyrektor 

 

..................................................................................... 
Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek 

 

…………………………………………………. 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do szkoły podstawowej/gimnazjum 
1
 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców 
2 

Uwaga! Wniosekwypełnić komputerowo lub pismem drukowanym
 

 

1. Imię i nazwisko kandydata  

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer 

 paszportu lub innego dokumentu tożsamości 

 

4. Imię/Imiona  i Nazwisko rodziców kandydata Matki  

Ojca  

 

5. 

 

Adres miejsca zamieszkania kandydata
3 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/mieszkania  

 

6. 

 

Adres miejsca zamieszkania ojca kandydata
2 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/mieszkania  
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7. 

 

Adres miejsca zamieszkania matki kandydata
2
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/mieszkania  

 

 

8. 

 

 

 

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery 

 telefonów Rodziców kandydata 

 – o ile je posiadają 

Matki Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Pouczenie 
     1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu/wniosku będą wykorzystywane wyłącznie do potrzeb związanych z przyjmowaniem  

         do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr256, poz.2572 ze zm.). 
     2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu/wniosku jest dyrektor szkoły, do którego zostało złożone. 

 

Oświadczenie rodzica dokonującego zgłoszenia 

    1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu/wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym4. 

    2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu /wniosku dla potrzeb związanych  

        z   przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
       (Dz.U.z 2002 r.Nr 101, poz.926 z późn.zm.). 

 
 

 

……………………………………………………   ………………………………………………………… 
  Data      czytelny podpis rodzica kandydata 

 

 
1 Zgodnie z art.20e ust.1 ustawy o systemie oświaty, do klasy pierwszej szkoły podstawowej/gimnazjum której ustalono obwód  przyjmuje 

się dzieci zamieszkałe Niepotrzebne skreślić. Przy zgłoszeniu kandydata do pierwszej klasy gimnazjum należy przedłożyć do wglądu 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
 
2 Zgodnie z art. 20 t ust 1.ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane  podane w punkcie 1-7 tabeli, natomiast dane w punkcie 8 
podaje się , jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-7 należy podać obowiązkowo, natomiast 

podanie danych w punkcie 8 nie jest obowiązkowe , ale potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie rekru tacji, a 

następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
 
3Zgodnie z art.20c ust.1 ustawy o systemie oświaty, do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się 

kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art.25 kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 
4 Zgodnie z art.233 §1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym  lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

  
 


