
REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ I POSTĘPOWANIA 

REKRUTACYJNEGO    

WRAZ Z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI  

DO KLASY PIERWSZEJ ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W WAŁCZU 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie 

do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych 

szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)  

 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 2019 r. poz. 1737)  

 

Zarządzenie nr 0050.1.4.2021r. Burmistrza Miasta Wałcz dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie 

określenia  terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/22, do przedszkoli 

oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz. a także podania 

kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych w tych postępowaniach. 

 

Zarządzenie nr  0050.1.5.2021r. Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów  składania dokumentów, na rok szkolny 2021/22, do klas 

pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wałcz,               

a także podania kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych w tych 

postępowaniach. 

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu  

nr 7 /2020/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022. 
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I. Terminarz rekrutacji do klasy pierwszej. 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej na rok szkolny 

2021/2022 określa się następujące terminy: 

 

Termin Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające 

Od 22 lutego 

do 5 marca  

 2021 r. 

Składanie wniosków o przyjęcie do 

szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów rekrutacyjnych w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

---------- 

Od 8 marca 

do 19 marca 

2021 r. 

Weryfikacja wniosków i dokumentów 

przez komisję rekrutacyjną. 

---------- 

 Dnia 22 marca 

  2021 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy 

kandydatówzakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

---------- 

Do 31 marca 

2021r. 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia do szkoły w postaci 

pisemnego oświadczenia.  

---------- 

Dnia 7 kwietnia 

2021r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

Od 7 kwietnia 

do 16 kwietnia 

2021r. 

 

---------- Składanie wniosków o przyjęcie do 

szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów 

rekrutacyjnych w postępowaniu 

uzupełniającym. 

Od 19 kwietnia 

do 30 kwietnia 

2021r. 

---------- Weryfikacja wniosków i 

dokumentów przez komisję 

rekrutacyjną. 

Dnia 5 maja 

2021r. 

---------- Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

w postępowaniu uzupełniającym. 



 Do dnia 10 

maja 2021r. 

---------- Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia do szkoły 

w postaci pisemnego oświadczenia.  

Dnia 11 maja 

2021r.  

---------- Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych w 

postępowaniu uzupełniającym. 

Do końca maja 

2021 r. 

 

 Postępowanie uzupełniające 

powinno zakończyć się do końca 

maja roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na 

który jest przeprowadzane 

postępowanie rekrutacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Terminarz składania wniosków oraz rekrutacji do oddziału przedszkolnego. 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego na rok 

szkolny 2021/2022 określa się następujące terminy: 

 

Termin Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające 

Do 1 lutego 2021r.  Składanie deklaracji dotyczącej 

kontynuacji nauki w przedszkolu 

przez rodziców  

----------- 

Od 1 lutego 2021 r. 

do 

12 lutego 2021 r.  

Składanie wniosków o przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów rekrutacyjnych.  

---------- 

Od 15 lutego 2021 

 

do 26 lutego 2021r. 

Weryfikacja wniosków i dokumentów 

przez komisję rekrutacyjną. 

---------- 

1 marca 2021 r.  Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

---------- 

Od dnia 2 marca 

2021 r.  do dnia 12 

marca  2021 r.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia do oddziału 

przedszkolnego, w postaci pisemnego 

oświadczenia.  

---------- 

19 marca  2021 r. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

---------- 

Od 1 kwietnia 

 2021r. 

Do 16 kwietnia  

2021 r.  

---------- Składanie wniosków o przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów 

rekrutacyjnych.  

Od 19 kwietnia 

2021 r. 

do 26 kwietnia2021  

---------- Weryfikacja wniosków i 

dokumentów przez komisję 

rekrutacyjną. 

28 kwietnia 2021r. 

 

---------- Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

w postępowaniu uzupełniającym. 



Od 28 kwietnia  

 2021 r. do 

5 maja 20201 r.   

---------- Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata  

woli przyjęcia do oddziału  

przedszkolnego, w postaci 

pisemnego oświadczenia.  

7 maja 2021 r. ---------- Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych w 

postępowaniu uzupełniającym. 

Do 31 maja 2021r.  

 

 Informacja do UM w sprawie 

przebiegu postępowania 

uzupełniającego. 

Uwagi ogólne . 

 Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. 

 Termin rekrutacji i postepowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego określa 

harmonogram, opracowany przez organ prowadzący. 

 Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych 

kandydata. 

 Rodzice, którzy biorą udział w rekrutacji do placówki nie będącej obwodową, zobowiązani 

są do poinformowania dyrektora szkoły, w którego obwodzie zamieszkuje dziecko.  

 Dziecko, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1                       

im. K. Makuszyńskiego w Wałczu  w roku poprzednim (2020/2021),  ma pierwszeństwo                 

w procesie rekrutacyjnym do klasy I w roku szkolnym 2021/22.     

 

 

 

 

 



III. Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do klasy pierwszej. 

L.p. Kryterium samorządowe określone 

uchwałą Rady Miasta Wałcz 

Dokument potwierdzający spełnienie 

kryterium 

Liczba 

punktów 

1 Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły. Dane potwierdzane przez dyrektora 

szkoły na podstawie dokumentacji 

będącej w posiadaniu szkoły. 

8 

2 Rodzice/ opiekunowie prawni lub  

rodzic/ opiekun prawny samotnie 

wychowujący wskazali/wskazał Gminę 

Miejską Wałcz jako miejsce 

zamieszkania w rocznym zeznaniu 

podatkowym. 

Pierwsza strona rocznego zeznania 

podatkowego za ostatni rok. 

4 

3 Rodzice/ opiekunowie prawni lub  

rodzic/ opiekun prawny samotnie 

wychowujący pracują/pracuje lub 

prowadzą / prowadzi działalność 

gospodarczą w obwodzie szkoły. 

Zaświadczenie pracodawcy 

 o  zatrudnieniu,  zaświadczenie 

  o wykonywaniu  pracy na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, wydruk ze 

strony Centralnej Ewidencji  

Gospodarczej lub informacja z 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

2 

4 W obwodzie szkoły zamieszkują bliscy 

krewni kandydata (np. babcia, dziadek) 

wspierający rodziców/ rodzica samotnie 

wychowującego w zapewnieniu dziecku 

należytej opieki 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna 

prawnego. 

1 

 

1. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów oraz dokument potwierdzający 

jego spełnienie. 

2. W przypadku nieprzedłożenia w.w. komisja rekrutacyjna  nie uwzględni danego kryterium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do oddziału przedszkolnego.  

L.p. Kryterium samorządowe określone 

uchwałą Rady Miasta Wałcz 

Dokument potwierdzający spełnienie 

kryterium 

Liczba 

punktów 

1 Uczęszczanie starszego rodzeństwa 

kandydata do tej samej placówki, do 

której został złożony wniosek. 

Oświadczenie rodzica (opiekuna 

prawnego) 

2 

2 Aktywność zawodowa obojga rodziców 

kandydata.  

Zaświadczenie o zatrudnieniu (lub inny 

dokument potwierdzający aktywność 

zawodową, np. umowa cywilno- 

prawna) 

2 

3 Aktywność zawodowa jednego rodzica  Zaświadczenie o zatrudnieniu (lub inny 

dokument potwierdzający aktywność 

zawodową, np. umowa cywilno- 

prawna) 

1 

3 Zamieszkanie  na terenie Gminy 

Miejskiej Wałcz. 

Oświadczenie o zamieszkaniu  1 

 

1. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów oraz dokument 

potwierdzający jego spełnienie. 

2. W przypadku nieprzedłożenia w.w. komisja rekrutacyjna  nie uwzględni danego kryterium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Szczegółowe zasady zapisów/rekrutacji. 

Procedura rekrutacji: 

1. Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w widocznym 

miejscu w siedzibie szkoły wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej 

alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata zakwalifikowanego, jeżeli kandydat ten                            

w określonym terminie złożył wymagane dokumenty. 

3. Po terminie złożenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych, komisja 

rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości uszeregowane alfabetycznie listę kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, ewentualnie informację o liczbie wolnych miejsc. 

4. Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

Ponadto na listach umieszcza się datę podania do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem 

przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej.  

5. Listy powinny być umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. 

6. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu, ale 

przyjmowane są  na podstawie zapisu do szkoły. 

 

Procedura odwoławcza: 

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

kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnejz 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

2. W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna 

sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym 

najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat 

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata  może złożyć do dyrektora 

odwołanieod rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.   

 

 



Przechowywanie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego: 

Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 

tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń odpowiednio 

korzysta z wychowania przedszkolnego albo uczęszcza do szkoły lub placówki. 

Dane osobowe kandydata nieprzyjętego zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do 

sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Postępowanie rekrutacyjne. 

1. Zadania organu prowadzącego. 

L.p. Zadanie Termin 

1 Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu postępowanie 

rekrutacyjnego. 

Do  28 stycznia  

2 Podanie do publicznej wiadomości kryteriów przyjęć do klasy 

pierwszej oraz oddziału przedszkolnego, zasad przeliczania 

punktów za poszczególne wymagania i rodzaj wymaganej 

dokumentacji. 

2. Zadania rodziców. 

L.p. Zadania  Terminy 

1 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub 

pierwszej klasy szkoły podstawowej  

Od 1 lutego 2021r.  

Od 22 lutego 2021r. 

2 Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia Do 12 marca 2021r.                

Do 31 marca 2021r.  

3 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

W terminie 7 dni od 

dnia podania do 

publicznej 

wiadomości listy 

kandydatów 

przyjętych i 

nieprzyjętych 

4 Wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  W terminie 7 dni od 

dnia otrzymania 

uzasadnienia 

3. Zadania dyrektora szkoły. 

L.p. Zadanie Termin 

1 Powołanie komisji rekrutacyjnej spośród nauczycieli zatrudnionych 

w placówce oraz wskazanie przewodniczącego tej komisji. 

Do 29 stycznia 2021r.   

2 Wprowadzenie zarządzeniem Regulaminu pracy komisji. 

3 Przyjęcie oświadczeń od członków komisji o przestrzeganiu danych 

osobowych, bezstronniczości. 

4 Odebranie od komisji protokołu postępowania rekrutacyjnego. Po zakończonych 

posiedzeniach komisji. 

5 Rozstrzyganie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od 

dnia otrzymania 

odwołania. 

 

 

 

 



4. Zadania komisji rekrutacyjnej. 

L.p. Zadanie Termin 

1 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów.  

Nie później niż w 

terminie 3 dni od 

ostatniego dnia 

składania wniosków 

2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Przedszkole: 28 

kwietnia  2021r. 

Szkoła: 7 kwietnia 

2021r.  

 

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

Przedszkole: 7 maja  

2021r. 

Szkoła: 11maja  2021r 

4 Przygotowanie przez przewodniczącego komisji uzasadnienia  

nieprzyjęcia dziecka do szkoły podstawowej lub oddziału 

przedszkolnego w tej placówce. 

W terminie 5 dni od 

dnia wystąpienia przez 

rodzica o 

uzasadnienia. 

1. Posiedzenia komisji, ustalenie godzin pracy i harmonogramu jest zadaniem 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2. Posiedzenie jest ważne, jeśli bierze udział w posiedzeniu co najmniej 2/3 składu 

osobowego. 

3. Przewodniczący i członkowie komisji mają dostęp do dokumentów rekrutacyjnych. 

4. Członkowie komisji są zobowiązani do podpisania zobowiązania o przestrzeganiu danych 

osobowych kandydatów do szkoły/placówki.  

VII. Skład i zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej. 

1. Skład komisji 

1.1. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły.  W skład komisji przeprowadzającej 

postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w szkole i do oddziału przedszkolnego na 

rok szkolny 2021/2022 wchodzą nauczyciele: Joanna Rup- Bartosik, Karolina Glinka- 

Komorowska, Aleksandra Mielcarz  

1.2. Dyrektor placówki wskazuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej  - p. J. Rup- 

Bartosik. 

1.3. Komisja rekrutacyjna musi liczyć co najmniej 3 osoby.  

1.4. W skład komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne nie mogą wchodzić:  

a) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna; 

b) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym. 

1.5. Dyrektor szkoły ma prawo dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej. 



2. Tryb pracy komisji rekrutacyjnej 

2.1. Posiedzenia komisji, ustalenie godzin pracy i harmonogramu jest zadaniem 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2.2. Posiedzenie jest ważne, jeśli bierze udział w posiedzeniu co najmniej 2/3 składu 

osobowego. 

2.3. Przewodniczący i członkowie komisji mają dostęp do dokumentów rekrutacyjnych. 

2.4. Członkowie komisji są zobowiązani do podpisania zobowiązania o przestrzeganiu 

danych osobowych kandydatów do szkoły/placówki. 

2.5. Dyrektor, po powołaniu członków komisji, pisemnie upoważnia ich do dostępu do 

danych osobowych i odbiera pisemne zobowiązanie do ich przestrzegania.  

 

2.6.Komisja rozpoczyna pracę od dnia 1 lutego 2021 r. i kończy pracę po zakończonym 

ewentualnym postępowaniu uzupełniającym, ale nie później niż do końca maja  roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest prowadzone postępowanie 

rekrutacyjne. 

2.7.Dyrektor zobowiązuje Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej do zapoznania 

członków komisji z Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej obowiązującym w szkole. 

3. Zadania komisji rekrutacyjnej 

3.1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości             

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

 

3.2. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości             

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych; 

3.3. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 


