
§ 53. 

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły 

 

1. Przyjmowanie dzieci do szkoły odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 ze 

zmianami)  

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecko zamieszkałe w jej obwodzie przyjmuje 

się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodzica  

3. w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2014/2015 i 2015/2016 kandydaci zamieszkali 

poza  obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy  pierwszej po przeprowadzeniu 

postępowania  rekrutacyjnego , jeżeli szkoła nadal dysponuje  wolnymi miejscami  

4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły powinni spełniać następujące kryteria: 

a. posiadanie rodzeństwa w SP9 – 5 pkt 

b. uczęszczanie do przedszkola na terenie Gniezna – 4 pkt  

c. uczęszczanie do innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gniezna – 3 

pkt  

d. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców znajduje się w pobliżu szkoły, do 

której składany jest wniosek – 3 pkt. 

e. jest samotnie wychowywany przez jednego z rodziców lub rodzinę zastępczą  – 3 

pkt. 

f. w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek zamieszkują krewni 

kandydata (babcia, dziadek , itp. ) wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku 

należytej opieki  – 3 pkt. 

g. jeden z rodziców dziecka jest absolwentem szkoły , do której składany jest 

wniosek  – 2 pkt.  

h. rodzice kandydata zamieszkują na terenie powiatu gnieźnieńskiego  – 1 pkt.  

5. Poszczególnym kryteriom zostają przydzielone wagi punktowe  

6. Spełnianie przez kandydata w/w kryteriów potwierdzane jest odpowiednimi 

oświadczeniami lub innymi dokumentami  

7. Kandydaci spoza obwodu szkoły przyjmowani są w miarę wolnych miejsc zgodnie z 

ilością uzyskanych punktów, poczynając od kandydatów , którzy uzyskali największa 

ilość punktów. Minimalna ilość punktów , która musi uzyskać kandydat wynosi 1 

8. Terminy postępowania rekrutacyjnego : 

a. od 3 marca do 15 kwietnia – składanie dokumentów do najwyższej trzech 

wybranych szkół podstawowych  

b. do 08 maja  – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkoły  

c. do 13 maja – rodzic określa ostateczny wybór szkoły (dotyczy rodzica , który złożył 

niosek o przyjecie kandydata do więcej niż jednej szkoły) 

d. do 15 maja – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły  



e. w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  do szkoły rodzic kandydata ma możliwość  

złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej  o sporządzenie uzasadnienia odmowy  

przyjęcia kandydata do szkoły  

f. w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku  o którym mowa w ust. 5 komisja  

rekrutacyjna przygotowuje i wydaje  uzasadnienie odmowy przyjęcia  kandydata 

do szkoły 

g. w terminie 7 dniu od otrzymania  pisemnego uzasadnienia odmowy  przyjęcia 

kandydata do szkoły jego  rodzic może wnieść do dyrektora  szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej  

h. dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej   

w terminie 7 dni  od otrzymania  odwołania  

i. na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sadu administracyjnego  

9. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 

przez  dyrektora szkoły , który wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej  

 
1) Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności  

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej  

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  

niezakwalifikowanych  

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych  

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego  

2) Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości   

w formie listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów 

niezakwalifikowanych , zatwierdzającej imiona i nazwiska  kandydatów oraz 

informację o zakwalifikowaniu  albo niezakwalifikowaniu  do danej szkoły 

publicznej  

3) komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku  

postępowania rekrutacyjnego kandydat  został zakwalifikowany oraz złożył  

wymagane dokumenty  

4) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów  

przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.  Lista zawiera imiona i nazwiska  kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie  wolnych miejsc  

5) Listy , o których mowa w ust. 2 i 4 podaje się do publicznej wiadomości  poprzez 

umieszczenie w widocznym  miejscu w siedzibie szkoły. Listy  zawierają imiona  

i nazwiska kandydatów  uszeregowane w kolejności alfabetycznej  oraz najniższą 

liczbę punków , która  uprawnia do przyjęcia  

6) dzień podania do publicznej wiadomości listy określony jest w formie adnotacji  

umieszczonej na tej liście , opatrzonej  podpisem przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej  



7) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ,  rodzic kandydata może wystąpić  do 

komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy  

przyjęcia kandydata do szkoły.  

8) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica  

kandydata z wnioskiem , o którym  mowa w ust. 7 Uzasadnienie zawiera  

przyczyny odmowy przyjęcia , w tym  najniższą liczbę punktów , która uprawnia  

do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

9) Rodzice kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji  rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia  otrzymania uzasadnienia  

10) Dyrektor Szkot rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,   

o którym mowa w ust. 8, w terminie  7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy  skarga do sadu administracyjnego.  

11) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła  nadal dysponuje 

wolnymi miejscami , dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające  

12) Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone 

postępowanie rekrutacyjne.  

13) Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

postępowania rekrutacyjnego  

14) Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 

oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej 

niż do końca  okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły 

15) Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, która przeprowadzała postępowanie  

rekrutacyjne, przez okres roku, chyba , że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 

została  wniesiona skarga do sadu administracyjnego i postępowanie nie zostało 

zakończone  prawomocnym wyrokiem sądu.  

 
 


