
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO / KLASY 

PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W RADOMSKU   

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425, z późn. zm. 

 zwana dalej „ustawą”, uchwała Nr VIII/24/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie 

określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest gmina miasto Radomsko, Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 11 lutego 2015r. 

poz. 430. 

I. 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) oddziale przedszkolnym-  należy przez to rozumieć oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej 

nr 3, 

2)  szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Mieszka I w Radomsku, 

3)  dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 3 w Radomsku, 

4)  rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą 

nad dzieckiem. 

II. 

1. Do szkoły i oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 przyjmuje się dzieci po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

2. W roku szkolnym 2015/2016 do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci z rocznika 2010. 

3. Do klas pierwszych szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci z rocznika 2009 i z rocznika 2008 (01.07-

31.12) 

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do klasy pierwszej, a także o odroczeniu obowiązku szkolnego, 

podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

III. 

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci z terenu gminy miasta Radomsko. 

2. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na 

wolne miejsca  w oddziale. 

3. Rodzice dzieci już przyjętych do oddziału w minionym roku składają, jeśli zachodzi taka okoliczność, na 

kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1), w terminie 7 dni 

poprzedzających termin rozpoczęcia rekrutacji bieżącej (od 16.02 do 20. 02.2015r.). 

4. Zapisu do oddziału przedszkolnego dokonuje rodzic (prawny opiekun) dziecka poprzez złożenie wniosku o 

przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (załącznik nr 2a). 

5. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności uczniów zamieszkałych w 

obwodzie szkoły,  których rodzice (prawni opiekunowie) złożyli w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie 

dziecka do szkoły ( załącznik nr 2b). 

6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła będzie nadal dysponować wolnymi miejscami. Zapisu 



do szkoły dokonują rodzice (prawni opiekunowie) składając wniosek (załącznik nr 2b) w sekretariacie szkoły 

oraz wynikającą z Ustawy dokumentację -akt urodzenia (do wglądu), dokument poświadczający objęcie 

dziecka piecza zastępczą, oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej (załącznik nr 3), oświadczenie o 

zatrudnieniu (załącznik nr 4). 

7. Ogólne kryteria rekrutacji stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

8. W przypadku wniosku rodzica (opiekuna prawnego) o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/ szkoły 

w czasie trwania roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor. Uczeń przechodzący z innej szkoły, a 

zamieszkały w obwodzie placówki, jest przyjmowany z urzędu, uczeń spoza obwodu w miarę wolnych miejsc. 

Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, powodujących 

dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

IV. 

1. Terminy dotyczące rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły 

podstawowej podaje do publicznej wiadomości dyrektor do końca lutego roku szkolnego 2014 / 2015r.  

2. W roku 2014/2015 obowiązują następujące terminy postępowania rekrutacyjnego: 

1) W terminie 02.03.2015 – 31.03.2015r. rodzice (prawni opiekunowie) składają prawidłowo wypełniony 

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych 

publicznych szkół podstawowych. Rodzice ( prawni opiekunowie) określają kolejność wybranych szkół od 

najbardziej do najmniej preferowanych.  Jeśli będzie więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów niż wolnych 

miejsc w szkole, to o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność wpływu wniosków.  

2) W terminie 02.04 – 09.04.2015r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 3 w Radomsku, która: 

a. ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 10.04.2015r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych 

b. ustala i w dniu 16.04.2015r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

3) W przypadku, gdy w oddziale przedszkolnym/ klasie pierwszej będą nadal wolne miejsca przeprowadzona 

zostanie rekrutacja uzupełniająca w dodatkowym terminie, tj. od 24.08.2015 do 28.08.2015r. 

V. 

1. Kryteria naboru uczniów do oddziału przedszkolnego. 

1) wynikające z Ustawy- brane pod uwagę w pierwszym etapie rekrutacji; 

a. wielodzietność rodziny kandydata 

b. niepełnosprawność kandydata 

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 



g. objęcie kandydata pieczą zastępczą 

  

Wszystkie kryteria mają jednakowa wartość. 

2) Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego( w przypadku wolnych miejsc) do oddziału przedszkolnego 

będą brane pod uwagę kryteria społecznościowe,  niżej wymienione: 

a. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują/studiują w systemie dziennym – 10p. 

b. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie w roku, na który przeprowadzona jest rekrutacja, uczęszczać 

do danego oddziału przedszkolnego/szkoły – 5p. 

c. Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki – 5p. 

d. Zadeklarowanie przez rodziców dziecka korzystania przez niego z oferty oddziału przedszkolnego (poza 

czasem realizacji podstawy programowej w wymiarze 5godz.) powyżej 3 godz. dziennie – 0p. 

e. Zadeklarowanie przez rodziców dziecka korzystania przez niego z oferty oddziału przedszkolnego (poza 

czasem realizacji podstawy programowej w wymiarze 5godz.) do 3 godz. dziennie – 0p. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 20 pkt. 

Jeśli będzie więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów niż wolnych miejsc  w oddziale przedszkolnym, to o 

przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność wpływu wniosków. 

 

1. Kryteria naboru uczniów do klasy pierwszej. 

1) wynikające z Ustawy- brane pod uwagę w pierwszym etapie rekrutacji; 

a. wielodzietność rodziny kandydata 

b. niepełnosprawność kandydata 

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

g. objęcie kandydata pieczą zastępczą 

        

Wszystkie kryteria mają jednakowa wartość. 

2) Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego( w przypadku wolnych miejsc) do klasy pierwszej będą brane 

pod uwagę kryteria społecznościowe,  niżej wymienione: 

a. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują/studiują w systemie dziennym – 10p. 

b. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie w roku, na który przeprowadzona jest rekrutacja, 

uczęszczać do danego oddziału przedszkolnego/szkoły – 5p. 



c. Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły – 5p. 

d. Kandydat, który kontynuuje edukację w danej szkole – 5p. 

e. Opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (zajmujący się dzieckiem pod nieobecność rodziców) mieszkający 

w obwodzie szkoły 3p. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 28 pkt. 

Jeśli będzie więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów niż wolnych miejsc  w klasie pierwszej, to o przyjęciu 

dziecka decydować będzie kolejność wpływu wniosków. 

 

VI. 

1.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora spośród 

pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych placówki. Dyrektor wyznacza również przewodniczącego 

komisji. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) ustalanie wyników postępowania rekrutacyjnego, 

2) podawanie do publicznej wiadomości imiennych list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

lub informacji o liczbie wolnych miejsc, 

3) sporządzenie protokółu rekrutacyjnego z prac komisji, 

4) przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty, 

5) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacji o liczbie 

wolnych miejsc. Lista, o której mowa zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia,  

6) W miarę potrzeb przeprowadza rekrutacje uzupełniającą. 

 

VII. 

1.Procedury odwoławcze: 

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia o odmowie przyjęcia kandydata do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Radomsku. 

2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego 

opiekuna z wnioskiem. 

3) Rodzic kandydata lub prawny opiekun może wnieść do dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 3 w 

Radomsku odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia. 



4) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomsku rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w  terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do 

sądu administracyjnego.  

5) W terminie od 15 czerwca 2015r. do 26 czerwca 2015r. będą zawierane umowy pomiędzy rodzicami dziecka 

a dyrektorem w zakresie udzielania świadczeń.  

6) W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym/szkole, odpowiedniej opieki 

odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi szkoły uznane 

przez niego za ważne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka najpóźniej 

w dniu podpisania umowy.  

 

 

 


