
 REGULAMIN  REKRUTACJI  DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY  

PIERWSZEJ W  SZKOLE PODSTAWOWEJ   IM. HENRYKA SIENKIEWICZA                                                     

 W ŁOSIENIU ROK  SZKOLNY  2021/2022 

 

 

Na podstawie: 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. poz. 4)   

Zarządzenie NR 0050.8.2021 Wójta Gminy Piekoszów z dnia 26 stycznia 2021 r. 

Zarządzenie NR 0050.9.2021 Wójta Gminy Piekoszów z dnia 26 stycznia 2021 r. 

§ 1 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu decyduje 

o przyjęciu uczniów  do wszystkich klas szkoły podstawowej oraz oddziału 

przedszkolnego działającego przy szkole podstawowej. 

2. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji do 

oddziału przedszkolnego  i  klasy I Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w 

Łosieniu.                      

§ 2 

1) Do oddziału przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Łosieniu przyjmowane są dzieci, których obowiązek przedszkolny 

rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 6 lat.  

2) Na wniosek rodziców naukę w oddziale przedszkolnym może rozpocząć dziecko, 

które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat. 

§ 3 

1) Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu  przyjmowane 

są dzieci, których obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

2) Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które                      

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

3) Z urzędu – zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 

w Łosieniu; 

4) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – zamieszkałe poza obwodem Szkoły 

Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu, w przypadku, gdy szkoła 



dysponuje wolnymi miejscami, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów  

rekrutacji (załącznik nr 1). 

5) Warunkiem przyjęcia  dziecka do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza   w 

Łosieniu jest spełnienie przez nie obowiązku wychowania przedszkolnego w roku 

poprzedzającym rok szkolny, w którym  ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

6) W przypadku uczniów 6-cio letnich niezbędna jest również opinia o możliwości 

rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydana przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną. 

7) Jedno zdjęcie (podpisane). 

§ 4 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu, składają 

w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 

1) Uczniowie z obwodu szkoły – podkreślają w nagłówku zgłoszenie dziecka do 

oddziału  przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza                         

w Łosieniu (załącznik nr 2),  

2) Uczniowie spoza obwodu szkoły – podkreślają w nagłówku wniosek rodzica o 

przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Łosieniu (załącznik nr 2), 

2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy I Szkoły 

Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu, składają w sekretariacie szkoły 

następujące dokumenty: 

3) Uczniowie z obwodu szkoły – podkreślają w nagłówku zgłoszenie dziecka do Szkoły 

Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu (załącznik nr 3),  

4) Uczniowie spoza obwodu szkoły – podkreślają w nagłówku wniosek rodzica o 

przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu 

(załącznik nr 3), 

5) Rodzic/ prawny opiekun składa oświadczenie o rozliczeniu podatku dochodowego od 

osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy Piekoszów,                    

(załącznik nr 4) a w przypadku rodzica/prawnego opiekuna będącego/będących 

rolnikiem  składa oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego na rzecz 

gminy Piekoszów. (załącznik nr 4a)  

§ 5 



1. Terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu: 

 

Lp. 

 

Rodzaj czynności 

Termin                              

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin                                   

w postępowaniu 

uzupełniającym 

 

1. Zgłoszenie dziecka  z obwodu 1 marca2021 r. 

19 marca 2021 r. 

10 maja 2021 r. 

28 maja 2021 r. 

2. Wniosek rodzica o przyjęcie 

dziecka spoza obwodu   

1 marca2021 r. 

19 marca 2021 r. 

10 maja 2021 r. 

28 maja 2021 r. 

3. Weryfikacja wniosków przez 

komisję rekrutacyjną 

22 marca 2021 r. 

22 kwietnia 2021 r.  

31 marca 2021 r. 

11 czerwca 2021 r. 

3. Ogłoszenie listy uczniów 

zakwalifikowanych                            

i niezakwalifikowanych do 

oddziału przedszkolnego przy 

Szkole Podstawowej im. 

Henryka Sienkiewicza   

6 kwietnia 2021 r. 

godz.13.00 

14 czerwca 2021 r. 

godz.13.00 

4. Złożenie potwierdzenia woli 

zapisu dziecka                                  

w przedszkolu/szkole, do 

której dziecko zostało 

zakwalifikowane 

7 kwietnia 2021 r. 

14 kwietnia 2021 r. 

15 czerwca 2021 r. 

22 czerwca 2021 r. 

5. Opublikowanie listy uczniów 

przyjętych i nieprzyjętych do 

oddziału przedszkolnego przy 

Szkole Podstawowej im. 

Henryka Sienkiewicza   

15 kwietnia 2021 r. 

 

23 czerwca 2021 r. 

6. Procedura odwoławcza 16 kwietnia 2021 r. 

23 kwietnia 2021 r. 

23 czerwca 2020 r 

5  czerwca 2020 r. 

7. Opublikowanie wykazu 

wolnych miejsc 

- 31.08.2021 r. 

 

 

2. Terminy składania dokumentów do klasy I Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Łosieniu: 

 

Lp. 

 

Rodzaj czynności 

Termin                              

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin                                   

w postępowaniu 

uzupełniającym 

 

1. Zgłoszenie dziecka  z obwodu 1 marca2021 r. 

19 marca 2021 r. 

10 maja 2021 r. 

28 maja 2021 r. 



2. Wniosek rodzica o przyjęcie 

dziecka spoza obwodu   

1 marca2021 r. 

19 marca 2021 r. 

10 maja 2021 r. 

28 maja 2021 r. 

3. Weryfikacja wniosków przez 

komisję rekrutacyjną 

22 marca 2021 r. 

22 kwietnia 2021 r.  

31 marca 2021 r. 

11 czerwca 2021 r. 

3. Ogłoszenie listy uczniów 

zakwalifikowanych                            

i niezakwalifikowanych do 

oddziału przedszkolnego przy 

Szkole Podstawowej im. 

Henryka Sienkiewicza   

6 kwietnia 2021 r. 

godz.13.00 

14 czerwca 2021 r. 

godz.13.00 

4. Złożenie potwierdzenia woli 

zapisu dziecka                                  

w przedszkolu/szkole, do 

której dziecko zostało 

zakwalifikowane 

7 kwietnia 2021 r. 

14 kwietnia 2021 r. 

15 czerwca 2021 r. 

22 czerwca 2021 r. 

5. Opublikowanie listy uczniów 

przyjętych i nieprzyjętych do 

oddziału przedszkolnego przy 

Szkole Podstawowej im. 

Henryka Sienkiewicza   

15 kwietnia 2021 r. 

 

23 czerwca 2021 r. 

6. Procedura odwoławcza 16 kwietnia 2021 r. 

23 kwietnia 2021 r. 

23 czerwca 2020 r 

5  czerwca 2020 r. 

7. Opublikowanie wykazu 

wolnych miejsc 

- 31.08.2021 r. 

 

 

§ 6 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łosieniu powołuje komisje ds. 

rekrutacji w Szkole Podstawowej i oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. 

Henryka Sienkiewicza w Łosieniu. 

Komisje składają się z: 

1) Dyrektor, 

2) Wychowawców klas ( kl.0, kl. I), 

3) Pedagoga szkolnego. 

 

3. Do zadań komisji rekrutacyjnych należy: 

1) Ogłoszenie zasad rekrutacji kolejno w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej, 

2) Zebranie zgłoszeń i wniosków, 

3) Ustalenie składu osobowego oddziałów: 



a) w przypadku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Henryka       

Sienkiewicza  w Łosieniu liczba uczniów w klasie nie może przekraczać 25, 

b) w przypadku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu  liczba 

uczniów   w klasie nie może przekraczać 25, 

1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu dziecka do szkoły, rodzice/prawni 

opiekunowie mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Łosieniu w terminie 7 dni. 

2. Dyrektor Szkoły w  rozpatruje odwołanie i udziela pisemnej odpowiedzi zainteresowanym 

stronom. 

3. Decyzja Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  jest ostateczna. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe: 

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

z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu. 

2. Listy oddziału przedszkolnego oraz klasy I z nazwiskami uczniów podaje się do 

wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach szkoły: 

1) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu–  

15.04.2021 r.  

2) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu  – 15.04.2021 r.  

3. Listy oddziału przedszkolnego oraz klasy I z nazwiskami uczniów po rekrutacji 

uzupełniającej podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach szkoły: 

1) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza –  23.06.2021 r.  

2) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza  – 23.06.2021 r.  

  

 

 


