
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2   

w Grodzisku Mazowieckim  
na rok szkolny 2016/2017 

 
I. Podstawa prawna 

 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z 

późn.  zm.) 
2. Uchwała nr 297/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2016 r. w 

sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki. 

3. Zarządzenie nr 164/2016 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym 
na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych, dla których Gmina Grodzisk 
Mazowiecki jest organem prowadzącym. 
 

II. Przepisy ogólne 
 

1. Regulamin określa tryb przyjmowania dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku 
Mazowieckim. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych 
opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad rodziną. 

III. Obowiązek szkolny 
 

1. W roku szkolnym 2016/2017 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną dzieci 7–letnie (rocznik 
2009).  

2. Dzieci 6-letnie (rocznik 2010) mają prawo do rozpoczęcia edukacji w klasie I na wniosek rodziców. 
Warunkiem przyjęcia 6-latka do klasy I jest korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku 
szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki albo posiadanie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

IV. Odroczenie obowiązku szkolnego  
 

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko 
obowiązku szkolnego może zostać odroczone. 

2. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w obwodzie której 
dziecko mieszka, na wniosek rodzica, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

V. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły 
 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie 
zgłoszenia rodziców. 

2. Karty zgłoszenia dziecka do szkoły dostępne są w siedzibie szkoły oraz  na stronie internetowej 
szkoły – załącznik nr 1. 

3. Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji: 
a) karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej,  
b) do wglądu: akt urodzenia dziecka oraz dowód osobisty rodzica, 
c) w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, a zameldowanych poza jej obwodem 

– potwierdzenie miejsca zamieszkania. 



4. Kartę zgłoszenia dziecka do szkoły wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 3 należy złożyć w 
sekretariacie szkoły w terminie od 29.02 do 23.03.2016 r. (do godz. 14:00). 

VI. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły 
 

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli szkoła 
dysponuje wolnymi miejscami. 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w ust. 1, brane są pod uwagę następujące kryteria: 
Lp. Kryterium Liczba punktów 

1)  Zamieszkanie kandydata na terenie gminy Grodzisk Maz. 32 

2)  Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej nr 2  

16 

3)  Obowiązek szkolny lub przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 
spełnia rodzeństwo kandydata 

8 

4)  Rodzice kandydata mieszkają w gminie Grodzisk Mazowiecki  
i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 
Skarbowym w Grodzisku Maz. 

4 

5)  Wielodzietność rodziny kandydata 1 

6)  Kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 1 

7)  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 

8)  Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 

9)  W obwodzie szkoły mieszkają krewni kandydata (np. babcia, 
dziadek, wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki. 

1 

 
3. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica stosownych 

dokumentów: 
1) Oświadczenie rodzica o zamieszkiwaniu kandydata na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki – 

załącznik nr 3.  
2) Oświadczenie, że kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 

w Grodzisku Maz. – załącznik nr 4. 
3) Oświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego lub/i przedszkolnego przez rodzeństwo 

kandydata w Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Maz. – załącznik nr 5. 
4) Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 

w Grodzisku Maz. ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki 
– załącznik nr 6. 

5) Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata – załącznik nr 7. 
6) Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
7) Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub kopia aktu 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

8) Kopia dokumentu  poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą. 
9) Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania krewnych kandydata, którzy wspierają rodziców 

w zapewnieniu mu należytej opieki – załącznik nr 8. 
4. Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji: 

d) karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej – załącznik nr 2, 
e) do wglądu: akt urodzenia dziecka oraz dowód osobisty rodzica, 



f) dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w ust. 3. 
5. Kartę zgłoszenia dziecka do szkoły wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 4 należy złożyć w 

sekretariacie szkoły w terminie od 14 do 21 marca 2016 r. 
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 
7. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 

b) ustalenie i podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych; 
c) sporządzenie protokołu rekrutacyjnego. 

8. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów. 
9. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy I: 

Lp. Czynność Postępowanie 
rekrutacyjne 

Postępowanie 
uzupełniające 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 14 marca 
do 21 marca 2016 r. 

do godz. 14:00 

od 4 maja 
do 6 maja 2016 r. 

do godz. 14:00 

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 
ustawy. 

do 6 kwietnia 2016 r. do 10 maja 2016 r. 

3 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

21 kwietnia 2016 r. 
do godz. 14:00 

24 maja 2016 r. 
do godz. 14:00 

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

od 22 kwietnia 
do 26 kwietnia 2016 r. 

do godz. 14:00 

od 25 maja 
do 30 maja 2016 r. 

do godz. 14:00 
5 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

27 kwietnia 2016 r. 
do godz. 14:00 

2 czerwca 2016 r. 
do godz. 14:00 

 

VII. Podział na klasy 
 

1. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję 
podejmuje dyrektor szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci. 

VIII. Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego 
 

1. O przyjęciu ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków 
przyjęcia uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy są przyjmowani  
z urzędu. 
 

 


