
 

Procedura rekrutacji kandydatów do klasy I  

Szkoły Podstawowej  im. Ks. J. Poniatowskiego 

w Zespole Szkolno- Przedszkolnego w Ładach                                                                                                              

w roku szkolnego 2021/ 2022 

 

Podstawa prawna: 

1. art. 131 ust. 4-6 w zw. z art. 29 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016   Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)     

2. Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 stycznia 2021r.,  

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego   

i postępowania uzupełniającego, w tym składania  dokumentów, na dany rok szkolny 

2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Raszyn,  

3. Statut  Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach 

§ 1 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach zwana dalej „szkołą”, w czasie 

rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022, współpracuje z Wydziałem 

Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Raszyn w zakresie wykorzystania informacji dotyczących 

zamieszkania dzieci w obwodzie szkoły. 

§ 2 

1. Kandydatami do klasy I szkoły podstawowej mogą być dzieci:  

• które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku 

szkolnego, i które wypełniły obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w roku 

szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę  

• na wniosek rodziców naukę w klasie I szkoły może także rozpocząć dziecko, które            

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli: 

- korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w 

którym ma rozpocząć naukę w szkole 

- posiada opinię o gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole  wydaną przez publiczną albo 

niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

 



2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone.  

3. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dzieci 

zamieszkałych w obwodzie szkoły.  

4. Dyrektor Szkoły wydaje decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego na podstawie opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

§ 3 

1. Kandydatów do klasy I szkoły przyjmuje się: 

a. z urzędu– zameldowanych i zamieszkałych w obwodzie szkoły 

b. kandydatów spoza obwodu obowiązują zasady w postępowaniu rekrutacyjnym 

określone  

w Uchwale Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017r. 

c. na wniosek rodzica / prawnego opiekuna kandydata zamieszkałego w obwodzie 

szkoły niebędącego obywatelem polskim (pod warunkiem, iż posiada dokumenty 

potwierdzające legalność pobytu w Polsce)  oraz kandydata będącego obywatelem polskim, 

który pobierał naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw 

(zgodnie                   z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia 

osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które 

pobierały naukę        w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw; Dz. U. 

poz. 1655 oraz        z 2019 poz. 685) 

2. Dane kandydatów gromadzone są w dokumentacji szkoły celem przeprowadzenia 

działań rekrutacyjnych. 

§ 4 

W terminach określonych Harmonogramem rekrutacji (zał. nr 1) rodzic /opiekun prawny 

kandydata dokonuje następujących czynności:  

1. Rejestracja dziecka przez system vulcan, adres strony  

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/raszyn, 

2. Złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku do placówki,  

3. Odczytanie z listy kandydatów czy dziecko jest zakwalifikowane.  

4. Jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane, złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do 

szkoły,  

5. Odczytanie z listy kandydatów czy dziecko jest przyjęte  

W przypadku kandydata nie będącego obywatelem Polski rodzic/opiekun prawy wypełnia 

dodatkową ankietę, którą składa w Sekretariacie Szkoły. Ankieta Uczeń – Cudzoziemiec (zał. 

nr 2). 

§ 5 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/raszyn


W szczególnym przypadku, w sytuacji gdy rodzic/prawy opiekun nie będzie miał możliwości 

zarejestrowania dziecka przez system vulcan, wniosek do wypełnienia będzie mógł pobrać  

w Sekretariacie ZSP w Ładach. 

§ 6 

1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do klasy I szkoły następuje z zachowaniem terminu określonego 

Harmonogramem rekrutacji.          

2. W terminie  7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic/ opiekun prawny kandydata  może wystąpić do 

komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do klasy I szkoły. 

3. Uzasadnienie sporządza się i wydaje  w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku, o 

którym mowa w pkt. 2.  

4. Rodzic / opiekun prawny kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy I szkoły. 

5. Dyrektor szkoły rozpatruje i rozstrzyga odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania. 

6. Informacja o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy I będzie podana do 

wiadomości rodziców/ opiekunów prawnych w ostatnim tygodniu sierpnia. 

§ 7 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu pełnego postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające 

zgodnie z Harmonogramem rekrutacji. 

2. Komisja rekrutacyjna przyjmie kandydata do klasy I szkoły, jeżeli w wyniku 

postępowania uzupełniającego kandydat zostanie zakwalifikowany oraz złoży wymagane 

dokumenty. 

3. Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego nastąpi w terminie określonym 

Harmonogramem rekrutacji. 

 


