
 

    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 Dyrektora ZSP w Jasieniu z dnia 05 lutego 2018 roku 
 

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej  

Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jasieniu oraz w Szkoły Podstawowej Filialnej 
im. M. Reja w Golinie wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu 

I. Podstawa prawna: 

1.  Ustawa z dnia 14.12.2016 r  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz 59.), 

2. Uchwała Nr XXXIV/175/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 marca 2017 r. w 
sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkół prowadzonych przez Gminę Jasień dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
spełniania kryteriów oraz zasad przyznawania liczby punktów dla każdego kryterium. 

3. Statut Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jasieniu. 

 
II. Zasady ogólne: 

1. Do klas pierwszych szkół podstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jasieniu   dzieci zamieszkujące w obwodzie danej szkoły przyjmuje 
się z urzędu na podstawie zgłoszenia (wzory zgłoszenia dziecka do szkoły stanowią 
załącznik nr 1a i 1b do niniejszego regulaminu). 

Do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej z urzędu przyjmowane są dzieci od siódmego 
roku życia, zamieszkujące w obwodzie szkoły . Dziecko sześcioletnie ma również 
prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej, o ile korzystało 
z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 
w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko sześcioletnie nie uczęszczało do 
przedszkola, także może być zapisane do pierwszej klasy, jednak w takim przypadku 
niezbędna jest opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości 
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

2. O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor, z 
wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły 
podstawowej, które są przyjmowane z urzędu. 

 
3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust.2, wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor 
szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

 
4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem wybranej szkoły podstawowej mogą być 

przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 
szkoła dysponuje wolnymi miejscami  ( wzór wniosku o przyjęcie do szkoły stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). 



 

III. Tok postepowania rekrutacyjnego: 

      1. Przebieg rekrutacji kandydatów do pierwszej klasy szkół podstawowych  
          wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu obejmuje: 
          a)  określenie liczby miejsc w klasach pierwszych w szkole, 
          b)  ogłoszenie harmonogramu rekrutacji dzieci do szkoły na dany rok szkolny, 
          c)  przyjmowanie zgłoszeń i wniosków, 
          d) powołanie komisji rekrutacyjnej, 
          e) przeprowadzenie przez komisję postępowania   rekrutacyjnego, 

f)  ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów       
niezakwalifikowanych do klasy pierwszej w danej szkole, 
g) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej 
szkoły. 

2. Postępowanie komisji rekrutacyjnej jest jawne. 
  
IV. Zasady rekrutacji:  
 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria i ich 
wartości punktowe: 
a) w szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata- 10 pkt, 
b) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej- 5 

pkt, 
c) rodzice lub jeden z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka pracuje lub prowadzi 

działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne w miejscowości należącej do 
obwodu danej szkoły podstawowej- 4 pkt, 

d) rodzice lub jeden z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka pracuje lub prowadzi 
działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne na terenie Gminy Jasień- 2 pkt, 

e) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający 
rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki- 3 pkt. 

2. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do wniosku o przyjęcie dziecka 
do szkoły załączają oświadczenie o spełnianiu  kryteriów wymienionych w pkt. 1 c,d,e   
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu ). 

3. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 2  składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

4. W  przypadku nieprzedłożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów, 
komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

5. Za spełnianie wymienionych w pkt.1 kryteriów kandydat może    uzyskać  max 24 
punkty. 

6. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, 
a w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku, a decyzję   
o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły.  

7.  W przypadku wolnych miejsc, jeśli kandydat nie spełnia żadnego z kryteriów    
określonych w punkcie 1, decyduje data złożenia wniosku. 



 

8. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania uzupełniającego stosuje  
się kryteria, o których mowa w punkcie 1. 

 
IV.  Komisja  rekrutacyjna:  

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje zarządzeniem Dyrektor Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Jasieniu. 

2. Pracami Komisji Rekrutacyjnej kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora 

ZSP w Jasieniu. 

3. Zadaniem przewodniczącego Komisji jest organizowanie zebrań i kierowanie pracami 
Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

4. Przewodniczący Komisji kieruje rozpatrywaniem wniosków o przyjęcie do szkoły oraz 
nadzoruje prawidłowość sporządzania dokumentacji przez Komisję, w tym: 
a) protokołowanie posiedzenia w trakcie jego trwania, 
b) sporządzania list kandydatów, o których mowa w roz.III, 
c) składania podpisów przez członków komisji. 

 
V. Procedura odwoławcza: 
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych   
i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji  rekrutacyjnej 
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata    do szkoły. 
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez    rodzica/opiekuna 
prawnego kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt.1. Uzasadnienie zawiera przyczyny 
odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz 
liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  
3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w pkt.2,  rodzic/prawny 
opiekun kandydata ma prawo wnieść do dyrektora ZSP w Jasieniu odwołanie od  
rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 
4.Rozpatrzenie przez dyrektora ZSP w Jasieniu odwołania złożonego przez rodzica/opiekuna 
prawnego kandydata następuje w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Załącznik nr 1a do  Regulaminu  rekrutacji dzieci do  klasy pierwszej w ZSP w Jasieniu 
 

Jasień ,dnia …………………. 
 
 

       
      DYREKTOR 
      Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
      w Jasieniu 

 
 
 
 

ZGŁOSZENIE  DZIECKA 
 

zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jasieniu  do 
klasy pierwszej w roku szkolnym ………. 
 
1. DANE DZIECKA 
 
Nazwisko i imię/imiona dziecka:…………………………………………………………….. 
 
Data i miejsce urodzenia dziecka:………………………………………………………… 
 
Numer PESEL*………………………………………………………………………………... 
 
Miejsce zamieszkania dziecka** wg oświadczenia:  
 
ul. …………………………………………………………… 
 
kod pocztowy:………………………………………………   
 
miejscowość:………………………………………………. 
 
Adres zameldowania dziecka***: 
 
ul. …………………………………………………………… 
 
kod pocztowy:………………………………………………   
 
miejscowość:………………………………………………. 

 
*W przypadku braku nr pesel proszę podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. 
***Wpisać w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania. 
 
** 

Klauzula: Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
    Data i czytelny podpis składającego oświadczenie: 



 

 
 

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów 
 

 Matka/opiekun prawny 
 

Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko 
 

 
 
 

 

Miejsce zamieszkania wg 
oświadczenia** 
 

 
 
 

 

Miejsce zameldowania 
 

 
 
 

 

Numer telefonu 
 

  

Adres poczty 
elektronicznej 

  

 
 
Klauzula: Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
 
 
    Data i czytelny podpis składającego oświadczenie: 
 
 
 
DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU 

Czy dziecko będzie uczęszczało na 
lekcje religii? 

 

Czy dziecko będzie uczęszczało na 
lekcje etyki? 

 

Czy dziecko będzie korzystało z 
dożywiania w szkole? 

 

Ważne informacje o stanie zdrowia 
dziecka (np. przewlekłe choroby), 
zainteresowania, uzdolnienia lub inne 
informacje przydatne w procesie 
nauczania. 

 

Czy dziecko posiada orzeczenie lub 
opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej? 

 

Czy dziecko będzie uczęszczało do 
świetlicy szkolnej? 

 

 



 

 
INNE OŚWIADCZENIA: 
 

1. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dziecka do szkoły w systemach informatycznych 
szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie 
danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2016r. poz. 922).  

2. Wyrażam zgodę na: publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń na 
liście dzieci przyjętych  do szkoły, publikację danych osobowych dotyczących dziecka i jego 
osiągnięć na tablicy lub stronie internetowej szkoły w związku z działaniami  szkoły. 

3. Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów i 
uroczystości organizowanych przez szkołę oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez 
umieszczenie zdjęć na stronie internetowej szkoły, w kronice szkoły oraz na tablicach 
szkolnych i w folderach w celu informacji i promocji szkoły. 

4. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez szkołę prac dziecka 
wytworzonych pod kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów zajęć 
szkolnych. 

5. Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych dziecka podmiotom świadczącym 
opiekę medyczną na terenie szkoły. 

 

Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich 
poprawiania.  
 
 
 

 Data i czytelny podpis składającego oświadczenie: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1b do  Regulaminu  rekrutacji dzieci do  klasy pierwszej w ZSP w Jasieniu 
 

Jasień ,dnia …………………. 
 
 

       
      DYREKTOR 
      Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
      w Jasieniu 

 
 
 
 

ZGŁOSZENIE  DZIECKA 
 

zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej Filialnej im. M. Reja w Golinie  do 
klasy pierwszej w roku szkolnym ………….. 
 
1. DANE DZIECKA 
 
Nazwisko i imię/imiona dziecka:………………………………………………………  
 
Data i miejsce urodzenia dziecka:……………………………………………………… 
 
Numer PESEL*………………………………………………………………………………... 
 
Miejsce zamieszkania dziecka** wg oświadczenia:  
 
ul. …………………………………………………………… 
 
kod pocztowy:………………………………………………   
 
miejscowość:………………………………………………. 
 
Adres zameldowania dziecka***: 
 
ul. …………………………………………………………… 
 
kod pocztowy:………………………………………………   
 
miejscowość:………………………………………………. 

 
*W przypadku braku nr pesel proszę podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. 
***Wpisać w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania. 
 
** 

Klauzula: Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia. 
 



 

    Data i czytelny podpis składającego oświadczenie: 
 
 

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów 
 

 Matka/opiekun prawny 
 

Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko 
 

 
 
 

 

Miejsce zamieszkania wg 
oświadczenia** 
 

 
 
 

 

Miejsce zameldowania 
 

 
 
 

 

Numer telefonu 
 

  

Adres poczty 
elektronicznej 

  

 
 
Klauzula: Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
 
 
    Data i czytelny podpis składającego oświadczenie: 
 
 
 
DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU 

Czy dziecko będzie uczęszczało na 
lekcje religii? 

 

Czy dziecko będzie uczęszczało na 
lekcje etyki? 

 

Czy dziecko będzie korzystało z 
dożywiania w szkole? 

 

Ważne informacje o stanie zdrowia 
dziecka (np. przewlekłe choroby), 
zainteresowania, uzdolnienia lub inne 
informacje przydatne w procesie 
nauczania. 

 

Czy dziecko posiada orzeczenie lub 
opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej? 

 

Czy dziecko będzie uczęszczało do 
świetlicy szkolnej? 

 



 

 
 
INNE OŚWIADCZENIA: 
 

1. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dziecka do szkoły w systemach informatycznych 
szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie 
danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2016r. poz. 922).  

2. Wyrażam zgodę na: publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń na 
liście dzieci przyjętych  do szkoły, publikację danych osobowych dotyczących dziecka i jego 
osiągnięć na tablicy lub stronie internetowej szkoły w związku z działaniami  szkoły. 

3. Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów i 
uroczystości organizowanych przez szkołę oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez 
umieszczenie zdjęć na stronie internetowej szkoły, w kronice szkoły oraz na tablicach 
szkolnych i w folderach w celu informacji i promocji szkoły. 

4. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez szkołę prac dziecka 
wytworzonych pod kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów zajęć 
szkolnych. 

5. Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych dziecka podmiotom świadczącym 
opiekę medyczną na terenie szkoły. 

 

Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich 
poprawiania.  
 
 
 

 Data i czytelny podpis składającego oświadczenie: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  
 

do  Regulaminu  rekrutacji dzieci 

do   klasy pierwszej w ZSP w 

Jasieniu 

WNIOSEK  

o przyjęcie  dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły  

do klasy pierwszej …………………………………….. 
(nazwa szkoły) 

na rok szkolny ……………………. 

 

DANE DZIECKA 

Imiona i nazwisko dziecka 
 

Data i miejsce urodzenia 
 

numer PESEL ( w przypadku braku 

numeru PESEL- seria i numer paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość 

 

adres zamieszkania 
 

DANE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 matka/ prawna opiekunka* ojciec/prawny opiekun* 

Imię  
  

Nazwisko 
  

Adres miejsca zamieszkania 
  

Adres poczty elektronicznej  
(o ile posiada) 

  

Numer telefonu 
( o ile posiada) 

  

 

Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół podstawowych w porządku od 

najbardziej do najmniej preferowanych: 

1) pierwszy wybór: …………………………………………………………………………….. 

2) drugo wybór: ………………………………………………………………………………… 

3) trzeci wybór: ………………………………………………………………………………… 

 

Klauzula: Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

                      Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów: ……………………………………….        

        ……………………………………… 

Jasień, dnia……………. 
 

*niepotrzebne skreślić 



 

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych 
osobowych zawartych w zgłoszeniu dziecka do szkoły w systemach informatycznych szkoły oraz 
organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się 
będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 922).  
Wyrażam zgodę na: publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń na liście 
dzieci przyjętych  do szkoły. 
 

                     Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów: ……………………………………….        

        ……………………………………… 

Jasień, dnia……………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3  

 

do  Regulaminu  rekrutacji dzieci do klasy 

pierwszej w ZSP w Jasieniu 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

 
a) rodzice lub jeden z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka pracuje lub prowadzi 

działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne w miejscowości należącej do 
obwodu danej szkoły podstawowej 
  
TAK/NIE* 
 

b) rodzice lub jeden z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka pracuje lub prowadzi 
działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne na terenie Gminy Jasień 
 
TAK/NIE* 

 
c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający 

rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki- 3 pkt. 
 

TAK/NIE* 
 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.  

 

 
 

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych   …………………………………… 

 

                                                                               …………………………………….. 
*-  należy właściwe podkreślić 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


