
 

Załącznik nr 1   

   do zarządzenia nr 11/2021/2022  

                 z dnia 17.01.2022 r. 

           

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 72 PUŁKU PIECHOTY „RADOM”  

W KONOPNICY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. Z 2019r. Poz. 1737). 

 Zarządzenie Nr 9/22 Wójta Gminy Konopnica z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie 

ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I 

publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Konopnica. 

 Statut Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy. 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
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1. Szkole - należy rozumieć Szkoła Podstawowa im. 72 PP „Radom” w Konopnicy. 

2. Dyrektorze - należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 72 PP „Radom” 

 w Konopnicy. 

3. Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie zarządzenia.  

4. Kryteriach - należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły. 

5. Liście przyjętych - należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali 

zakwalifikowali przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we 

właściwym terminie. 

6. Liście nieprzyjętych - należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do 

przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu 

otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia. 

7. Wniosku o przyjęcie - należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do 

Szkoły Podstawowej im. 72 PP „Radom” w Konopnicy. 

                           

§2 

 

1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.  

W tym przypadku decyzje o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. 

2. Regulamin Rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. 72 PP „Radom” w Konopnicy, zwanej 

dalej   ,,Regulaminem” określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb 

postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych  

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji 

Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się także do kandydatów posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do 

Szkoły Podstawowej. 

3. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w szkole. 

4. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca. 

5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu 

informacje o terminach rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach 

przyjęcia dziecka do szkoły. Komunikat jest publikowany na stronie www.spkonopnica.eu   

6. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Szkołę 

Podstawową im. 72 PP „Radom” w Konopnicy. 

http://www.spkonopnica.eu/
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Rozdział II 

Zasady rekrutacji 

§1 

 

Do szkoły w roku 2022/2023 przyjmowane są: 

 

1. Dzieci 7 – letnie urodzone w 2015 i na wniosek rodziców dzieci 6 – letnie (urodzone  

w 2016 r.)  

2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci 

zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (dotyczy dzieci spoza obwodu). Wzór 

zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji. Wzór wniosku stanowi 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji. 

3.  Zgłoszenie/wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły  od dnia 03.02. 2022 r. 

4. Wnioski należy składać do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu głównym do 

budynku Szkoły Podstawowej w Konopnicy w terminie zgodnym z harmonogramem 

rekrutacji w godzinach 8.00 – 15.00.  

5. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej rodzic składa do skrzynki 

podawczej umieszczonej przy głównym  wejściu do budynku szkoły podstawowej od 

strony ulicy Szkolnej w Konopnicy lub drogą mailową na adres 

nauczyciel.korczak@wp.pl. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji zamieszczonym  

w Załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 9/22 Wójta Gminy Konopnica. 

 Wzór potwierdzenia woli stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji.  

6. Weryfikacji wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokonuje komisja 

rekrutacyjna.  

7. Publikacja wyników naboru odbędzie się do 21 lutego 2022 r. poprzez zamieszczenie list 

osób zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej na stronie 

internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA. 

8. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie będą 

rozpatrywane. 

9. Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane. 

 

§ 2 

 

mailto:nauczyciel.korczak@wp.pl


 4

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów: 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną. 

2. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych do szkoły na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA.  

3. Postępowanie odwoławcze. 

4. Postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej 

rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami. 

 

 

 

§ 3 

 

1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne 

miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się 28 sierpnia 

2022r. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych  

w tym rozdziale. 

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. 

 

Rozdział III 

Dokumentacja wymagana na potrzeby rekrutacji 

 

§1 

 

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku/zgłoszenia  

o przyjęcie do szkoły. 

2. Wniosek/zgłoszenie pobiera się bezpośrednio  ze strony internetowej szkoły. 

3. Wypełniony wniosek składa się we wskazanym terminie do skrzynki podawczej 

umieszczonej przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej w Konopnicy. 

4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje 

termin dostarczenia żądanych dokumentów. 

5. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji 

Rekrutacyjnej, jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa 
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dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa 

przyjęcia określonego w kryteriach naboru. 

 

Rozdział IV 

Procedura odwoławcza 

 

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

i    kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  

z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 

szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia  

z wnioskiem o uzasadnienie. 

3. Rodzic kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść  

w formie pisemnej do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji 

Rekrutacyjnej. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§1 

1. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły na każdy rok szkolny 

stanowi Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/22 Wójta Gminy Konopnica z dnia  

13 stycznia 2022 do niniejszego regulaminu. 

 

§2 

1. Załącznikami do regulaminu są: 

 

1) Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły podstawowej w Konopnicy  

w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie zarządzenia Nr 9/22                                                                         

wójta Gminy Konopnica. 
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2) Wzór regulaminu rekrutacji dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. 72 

Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy w roku szkolnym 2022/2023. 

3) Wzór zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. 72. Pułku 

Piechoty „Radom” w Konopnicy w roku szkolnym 2022/2023. 

4) Wzór wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły   do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy w roku 

szkolnym 2022/2023. 

5) Wzór potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w Szkole 

Podstawowej im. 72 PP „Radom” w Konopnicy. 

6) Wzór listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły 

Podstawowej im. 72 PP „Radom” w Konopnicy na rok szkolny 2022/2023. 

7) Wzór protokołu z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej Szkoły Podstawowej  

w Konopnicy. 

2. Załączniki stanowią integralną część niniejszego regulaminu. 

3. Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Konopnicy. 

4. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu. 

 

 

       

 

 


