Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2021/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie
z dnia 14 lutego 2022 r.

Regulamin rekrutacji
do Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie
na rok szkolny 2022/2023
Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
2. Zarządzenie nr 12b/2022 Burmistrza Warty z dnia 31 stycznia 2022 roku.
§1
Postępowania ogólne
1. Zapisy kandydatów do szkoły odbywają się bezpośrednio w szkole.
2. Do szkoły na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są dzieci:
 7-letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 6-letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało
z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki
w szkole podstawowej,
W sumie 50 dzieci – dwa oddziały.
3. Rekrutacja dzieci do Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego
w Warcie odbywa się raz w roku.
4. Dane osobowe dzieci przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły.
5. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane w szkole przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły
Podstawowej w Warcie została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
§2
Harmonogram postepowania rekrutacyjnego
Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących
terminach:
1. Od dnia 28 lutego 2022 r. – do dnia 11 marca 2022 r. – wydawanie i przyjmowanie
zgłoszenia rodziców i wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły.
2. Do dnia 16 marca 2022 r. – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną zgłoszeń rodziców
i wniosków o przyjęcie do szkoły.
3. W dniu 17 marca 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
4. Od dnia 18 marca 2022 r. - do dnia 25 marca 2022 r. - potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
5. W dniu 28 marca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły.
6. Od dnia 16 maja 2022 r. – do dnia 20 czerwca 2022 r. – postępowanie uzupełniające.
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§3
Harmonogram postepowania uzupełniającego
Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego będą odbywały się
w następujących terminach:
1. Od dnia 16 maja 2022 r. – do dnia 27 maja 2022 r. – wydawanie i przyjmowanie zgłoszenia
rodziców i wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły.
2. Do dnia 2 czerwca 2022 r. – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną zgłoszeń rodziców
i wniosków o przyjęcie do szkoły.
3. W dniu 3 czerwca 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
4. Od dnia 6 czerwca 2022 r. - do dnia 17 czerwca 2022 r. - potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
5. W dniu 20 czerwca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły.
§4
Kryteria przyjęć dzieci do szkoły
1. Do Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie z urzędu
przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (Warta, Duszniki, Proboszczowice,
Grzybki, Mikołajewice, Tomisławice), po złożeniu przez rodziców zgłoszenia i
oświadczenia o miejscu zamieszkania (załącznik nr 1). Kandydaci zamieszkali poza
obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata
(załącznik nr 2).
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów
określonych w Uchwale Nr XLI/230/17/776/17 Rady Gminy i Miasta
w Warcie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących
w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Warta (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r.,
poz. 1841. Poszczególnym kryteriom została przypisana określona liczba punktów.
Lp.

Kryterium

1.

Pozostawanie w zatrudnieniu obojga rodziców
bądź rodzica samotnie wychowującego dziecko.

2.

3.

Niepełnosprawność dziecka lub objęcie
kształceniem specjalnym.
Wielodzietność:
- troje dzieci
- czworo dzieci
- pięcioro i więcej dzieci

Liczba
punktów
2 pkt

3 pkt

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryterium

dokument potwierdzający
zatrudnienie lub
oświadczenie rodzica
stosowne orzeczenie
oświadczenie rodzica

1 pkt
2 pkt
3 pkt

4. Rodzice zakwalifikowanych kandydatów mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania
ich dziecka do wybranej szkoły, poprzez złożenie w tej szkole pisemnego oświadczenia
(potwierdzenie woli zapisu – załącznik nr 2b). To stanowi podstawę przyjęcia kandydata
do szkoły.
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5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne
miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem
20 czerwca 2022 r.
§5
Wymagane dokumenty potwierdzające kryteria
1. Oświadczenie o spełnieniu danego kryterium (załącznik nr 2a).
§6
Postępowanie rekrutacyjne
1. W celu przeprowadzenie rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje
komisję rekrutacyjną.
2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
1) wicedyrektor szkoły,
2) dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,

3. Komisja Rekrutacyjna:
a) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z przepisami prawa oświatowego na
podstawie dokumentów w terminach określonych w zarządzeniu,
b) przegląda wnioski i załączone do nich dokumenty pod względem formalnym,
c) analizuje zakwalifikowane wnioski oraz dokumenty i przyznaje odpowiednio punkty za
poszczególne kryteria,
d) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierające imiona
i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę
punktów, która uprawniała do przyjęcia z adnotacją zawierającą datę i podpis
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,
e) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
zawierającą imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej, po
uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły
(załącznik nr 2b), opatrzone podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
f) sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.
§7
Tryb odwoławczy
1. Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, mogą złożyć wniosek do komisji
rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie
7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka
z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy
przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz
liczbę punktów, którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, mogą 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 § 6 ust. 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
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5. Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą złożyć skargę do sądu
administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.
Wykaz załączników do regulaminu:


dla rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (miejscowości: Warta,
Duszniki, Proboszczowice, Grzybki, Mikołajewice, Tomisławice):

1. Załącznik nr 1 – Zgłoszenie rodziców dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły
Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie do klasy pierwszej na
rok szkolny 2022/2023 i oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata
i kandydata.


dla rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1. Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły
Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie do klasy pierwszej na rok
szkolny 2022/2023.
2. Załącznik nr 2a – Oświadczenie rodziców kandydata spoza obwodu szkoły.
3. Załącznik nr 2b – Oświadczenie o woli przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im.
kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie.
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