
REGULAMIN REKRUTACJI I PRZYJ ĘCIA DO KLAS I  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI   

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WIELUNIU  
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. 
zm.). 
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7). 
Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw. 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 
Uchwała Nr XVI/190/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  do publicznych szkół, 
dla których gmina Wieluń jest organem prowadzącym. 
Zarządzenie NR 37/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu 
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 
2016.2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas 
pierwszych szkół podstawowych. 
 
§ 1 ZASADY PRZYJĘCIA  I REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY  
1. Do klasy I Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich  

w Wieluniu  przyjmowane są dzieci: 
1) zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia wypełnionego i dostarczonego 

do szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, 
2) zamieszkałe poza obwodem szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 

jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.  
2. Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków: 

1) Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte 
dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało 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 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać 
je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni 
psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

3. Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II. 
1) Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy 

adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby 
proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono 
w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 
2016/2017. 

2) Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą 
mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do 
dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a 
tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie 



kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka 
nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

3) Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy 
II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – 
w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II. 

4. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
1) Zasady tworzenia oddziałów integracyjnych określają odrębne przepisy. Jeżeli orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w szkole 
podstawowej, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na 
wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na 
miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli 
lub szkół. Wzór wniosku o skierowanie przez Burmistrza Dziecka do oddziału 
integracyjnego rodzicom (opiekunom prawnym) przekazuje dyrektor szkoły (obwodowej 
lub z oddziałami integracyjnymi), do których zgłoszą się rodzice (opiekunowie). Wniosek 
składa się w pokoju nr 1 w ratuszu do 31 marca 2016 roku. Kandydaci do oddziałów 
integracyjnych, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie podlegają 
postępowaniu rekrutacyjnemu.  
 

§ 2 ZASADY PODZIAŁU DZIECI PRZYJ ĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH 
1. Klasa I nie może liczyć więcej niż 25 uczniów. 
2. Podziału uczniów klasy I na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, 

poczynając od uczniów najmłodszych. 
3. Na wniosek rodzica, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły dokonując 

podziału, może przyjąć ucznia do klasy I, odstępując od zasady, o której mowa w § 2 ust. 2. 
Wniosek powinien być dołączony do zgłoszenia ucznia do szkoły na dany rok szkolny.  

 
§ 3 ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW ZDROWYCH DO KLAS 

INTEGRACYJNYCH 
1. Klasa integracyjna może liczyć maksymalnie 15 uczniów zdrowych. 
2. Wszyscy uczniowie przyjmowani są do klasy integracyjnej na zasadzie dobrowolności -

 złożenie deklaracji na karcie zgłoszenia. 
 
§ 4 SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA I JEJ ZADANIA 
1. Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły i w jej  skład wchodzą: 

1) Wicedyrektor szkoły – przewodniczący komisji; 
2) Pedagog szkolny – członek komisji; 
3) Przewodniczący zespołu kl. I – III; 
4) Nauczyciel wspierający - uczący w klasie integracyjnej. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

1) bieżące monitorowanie zgłoszenia uczniów z obwodu do klasy pierwszej oraz przygotowanie 
listy uczniów niezgłoszonych do szkoły w wyznaczonym terminie i przekazanie jej 
dyrektorowi szkoły; 

2) przydział uczniów (zdrowych) do klas integracyjnych; 

3)  przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły na 
podstawie złożonych przez rodziców/ prawnych opiekunów zgłoszeń (załącznik nr 1), zgodnie 
z harmonogramem rekrutacji (załącznik nr 5); 



4) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły na 
podstawie złożonego przez rodziców/ prawnych opiekunów wniosku rekrutacyjnego 
(załącznik nr 2), zgodnie z harmonogramem rekrutacji; 

5) podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci 
niezakwalifikowanych do klasy pierwszej; 

6)  podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do klasy 
pierwszej; 

7) sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego. 

§ 5 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY 

1. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu przeprowadza się po sporządzeniu list 
dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi 
miejscami.   

2. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają w sekretariacie szkoły wniosek 
o postępowanie rekrutacyjne oraz wypełniony formularz rekrutacyjny.  

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na podstawie poniższych kryteriów.  

Lp. Kryteria podstawowe 
Wartość 

punktowa 

1. 
W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo 
dziecka. 

5 

2. 
Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie 
szkoły.  4 

3. 
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka 
wspierający rodziców w zapewnieniu mu 
należytej opieki. 

3 

 
4. Komisja rekrutacyjna ustala listę zakwalifikowanych dzieci zgodnie z liczbą punktów 

uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.   
5. W przypadku uzyskania przez większą liczbę dzieci tej samej liczby punktów, 

o zakwalifikowaniu dziecka decyduje data wpłynięcia wniosku rekrutacyjnego. 
6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 
7. Postępowanie uzupełniające zakończone będzie do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.    
 
§ 6 OGŁASZANIE WYNIKÓW 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 
dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych, zawierającej imię i nazwisko 
dziecka. 

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko spoza obwodu do pierwszej klasy, jeżeli w wyniku 
postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane oraz rodzice złożyli 
wypełniony druk zgłoszenia dziecka do szkoły na dany rok szkolny w określonym terminie. 



3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych do klasy 
pierwszej na dany rok szkolny. Lista zawiera imię i nazwisko dziecka uszeregowane 
w kolejności alfabetycznej oraz informację o liczbie wolnych miejsc. 

4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na szkolnej stronie internetowej. 

5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o którym mowa w ust. 4, jest określony 
w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej.     

§ 7 POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci 
nieprzyjętych do pierwszej klasy, rodzic/ prawny opiekun dziecka może wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.  

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku, o którym mowa 
w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 
punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic ucznia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym 
mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora 
szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Rodzice kandydatów udostępniają dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie 
w celu przeprowadzenia rekrutacji.   

2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego  
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 
okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.   

3. 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. 

 

§ 9 POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Rodzic ucznia przyjętego do szkoły spoza obwodu jest zobowiązany w możliwie krótkim 
czasie zgłosić ten fakt w szkole obwodowej.  

2. Proponowana lista uczniów z podziałem na oddziały oraz przydział wychowawców zostanie 
ogłoszona na oficjalnym spotkaniu z rodzicami po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego, 
w ustalonym terminie.  



3. Ostateczna lista uczniów z podziałem na oddziały i przydziałem wychowawców zostanie 
ogłoszona 31 sierpnia na tablicy ogłoszeń oraz na szkolnej stronie internetowej.   

4. Wszelkie decyzje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawach nieobjętych niniejszą 
procedurą, podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


