
Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej w Jabłkowie na rok szkolny 2022/2023 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019 r. poz. 1481 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz.U. 2019 r poz. 1737) 

 

 

I Wstęp 

 

1. Poniższe zasady rekrutacji nie dotyczą przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.              

W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor Szkoły Podstawowej                           

w Jabłkowie. 

2. Rekrutację do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jabłkowie przeprowadza się na podstawie 

zgłoszenia. 

3. Zgłoszenia do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.  

4. Do zgłoszenia rodzice dostarczają dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia 

rekrutacji np. orzeczenie dziecka do kształcenia specjalnego, opinie wydane przez Poradnię 

Psychologiczno - Pedagogiczną. 

5. KARTĘ ZAPISU do klasy I Szkoły Podstawowej w Jabłkowie ( stanowiącą załącznik nr 1) można 

pobrać w sekretariacie szkoły, lub ze strony internetowej: www.stowarzyszenietecza.pl. 

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora  Szkoły 

Podstawowej w Jabłkowie. 

 

 

II Zasady rekrutacji 

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane 

będą dzieci urodzone w 2015 roku i starsze, które nie realizowały obowiązku szkolnego. 

2. Na wniosek rodziców w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli: 

a) realizowało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego, w roku poprzedzającym rozpoczęcie 

nauki w klasie pierwszej, 



b) wykazuje dojrzałość psychofizyczną do podjęcia nauki szkolnej. 

3. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jabłkowie  przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w 

obwodzie szkoły - na podstawie zgłoszenia rodziców. 

4. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły w rekrutacji do klasy pierwszej są traktowane  równorzędnie 

bez względu na wiek. 

5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Jabłkowie. 

 

 

III KRYTERIA 

 

Lp. Kryterium Wartość punktowa 

1. 
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego przez kandydata w Szkole 

Podstawowej w Jabłkowie  
2 

2. 
Realizacja obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w Szkole 

Podstawowej w Jabłkowie 
2 

3. Samotne wychowywanie kandydata 1 

4. Orzeczenie o niepełnosprawności 1 

5. 
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców w 

zapewnieniu mu należytej opieki 
1 

6. Miejsce zamieszkania na terenie Gminy Skoki 3 

 

 

IV Harmonogram rekrutacji 

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się zgodnie z Uchwałą Zarządu 

Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA  z dnia 20.12.2021r.  

w następujących terminach: 

1. Od 10 stycznia  do 4 lutego 2022r.- składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej. 

2. 7 lutego  2022r. - obrady Komisji Rekrutacyjnej. 



3. 10 lutego 2022r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych. 

4. Od 11 do 18 lutego  2022r. - potwierdzenie przez składającego wniosek woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia ( załącznik nr 2).  

5. 21 lutego 2022r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

6. Od 1 czerwca  do 15 lipca  2022r.  rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc. 

 

V  Procedura odwoławcza 

 

1. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i 

kandydatów nieprzyjętych rodzic (opiekun prawny) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. 

2. W terminie 5 dni od dnia złożenia wyżej wymienionego wniosku komisja rekrutacyjna sporządza 

uzasadnienie. 

3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic lub opiekun prawny może złożyć do dyrektora 

odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej. 

4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy odwołanie do sądu administracyjnego. 


