
REGULAMIN REKRUTACJI  DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. I. A. ZBOIŃSKIEGO  W KIKOLE   

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z                   

2020r. Poz. 713 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 1/2021 Wójta Gminy Kikół z dnia 11 stycznia                

2021r., w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.                      

Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2020r. Poz. 910 z późn. zm.)   

ustala się, co następuje:  

  

§ 1 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. I. A. Zboińskiego w Kikole decyduje o przyjęciu do            

klas I  Szkoły Podstawowej . 

2. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji uczniów         

do klas I szkoły podstawowej . 

 

§ 2 

1. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są wszystkie dzieci 7 – letnie a także              

dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły            

podstawowej.  

1) Warunkiem przyjęcia do I klasy szkoły podstawowej dziecka 6-letniego jest          

obowiązek odbycia wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny,         

w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

2) Arkusz zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej im. I. A. Zboińskiego w Kikole –             

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 3 

 

1. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci: 

1) z urzędu – zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – zamieszkałe poza obwodem szkoły          

podstawowej, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 

 



 

§ 4 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy I  

składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 

1) dzieci 6 - letnie – podanie o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub do klasy I szkoły                 

podstawowej, 

2) dzieci 7-letnie – podanie o przyjęcie do  I klasy szkoły podstawowej, 

3) jedno zdjęcie (podpisane), 

4) do wglądu - akt urodzenia, 

5) do wglądu – dowód osobisty rodziców (prawnych opiekunów). 

 

 

§ 6 

2. Terminy składania dokumentów do  I klasy szkoły podstawowej  

a) podanie o przyjęcie – od 02 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r., 

b) ogłoszenie listy uczniów przyjętych do I klasy szkoły podstawowej-8 kwietnia2021 r. 

c) termin uzupełniający – 04  maja 2021 r. – 10 maja 2021 r. 

d) ogłoszenie listy uczniów z naboru uzupełniającego – 28 maja 2021 r. 

3. Na szczególnie uzasadnioną prośbę rodziców ostateczną decyzję o przydziale do klasy           

podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, po uzgodnieniu z wychowawcami klas. 

 

§ 7 

1. Dyrektor szkoły podstawowej powołuje komisję rekrutacyjną ds. rekrutacji w szkole          

podstawowej.  

2. Komisja składa  się z: 

1) wicedyrektora szkoły podstawowej 

2) wychowawców klas I, 

3) przedstawiciela Rady Rodziców. 

3. Do zadań komisji rekrutacyjnych należy: 

1) ogłoszenie zasad rekrutacji  w szkole podstawowej . 

2) zebranie podań o przyjęcie do szkoły, 

3) ustalenie składu osobowego oddziałów,  

 



4) w przypadku szkoły podstawowej liczba uczniów nie może przekraczać 25 w każdym            

z  2 oddziałów, 

5) liczba dziewcząt i chłopców w oddziałach  powinna być równa, 

 

1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu dziecka rodzice (prawni opiekunowie)          

mogą odwołać się do dyrektora szkoły podstawowej  w terminie 14 dni. 

2. Dyrektor szkoły podstawowej w ciągu 14 dni rozpatruje odwołanie i udziela pisemnej            

odpowiedzi zainteresowanym stronom. 

3. Decyzja dyrektora szkoły podstawowej  jest ostateczna. 

 

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe: 

1. O liczbie oddziałów i liczbie uczniów decyduje organ prowadzący w porozumieniu           

z dyrektorem  szkoły podstawowej . 

2. Listy klas I z nazwiskami uczniów podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na              

drzwiach szkoły  na tablicy ogłoszeń  19 maja 2021 r. 

 


