
REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 

 

Ogólne zasady rekrutacji dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole 
Szkół w Podkowie Leśnej 

 
  1). Dzieci i młodzież do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.  
2). O przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej i gimnazjum w trakcie roku szkolnego, w tym do 

klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży 
zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, którzy 
są przyjmowani z urzędu.  

3). Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian 
organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły 
może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  

4). Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica /opiekuna prawnego 
kandydata.  

5). Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego 
gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie 
przyjmuje się z urzędu.  

6). Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 
informatycznych.  

7). Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do 
publicznego przedszkola i publicznej szkoły ogólnodostępnej.  

 

Uprawnienia laureatów i finalistów konkursów 
 
  Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w 
pierwszej kolejności do gimnazjum  
 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum 
 
1)..Do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej gimnazjum, przyjmuje się na 

podstawie zgłoszenia rodziców /opiekunów prawnych dzieci i młodzież zamieszkałe w tym 
obwodzie.  

2). Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

3). Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum mogą być 
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła 
podstawowa lub gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu 
rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w statucie szkoły, z uwzględnieniem 
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zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb 
społecznych 

4). Kryteriom, o których mowa w ust. 3 przyznaje się określoną liczbę punktów oraz określa 
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.  

 
 

Kalendarz zmian 

 

 W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do szkoły podstawowej i 
gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub 
gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli  szkoła podstawowa lub gimnazjum nadal dysponują wolnymi 
miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej. Statut 
określa także terminy postępowania rekrutacyjnego (tylko w odniesieniu do szkoły 
podstawowej), wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób 
przeliczania punktów. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do 
publicznego gimnazjum terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym 
terminy składania dokumentów określa kurator oświaty. 

 

 Jeżeli gimnazjum lub szkoła podstawowa po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 
na rok szkolny 2015/2016 nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor zespołu szkół w 
uzgodnieniu z burmistrzem wyznacza termin przeprowadzenia postępowania 
uzupełniającego. 

 
Komisja rekrutacyjna 

1). Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podstawowej i gimnazjum przeprowadza komisja 
rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej.  

2). Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 
c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 
 
 

Postępowanie rekrutacyjne 

 1). Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i 
nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 
kandydata do szkoły podstawowej lub gimnazjum 

2). Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły podstawowej lub gimnazjum jeżeli w 
wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył 
wymagane dokumenty.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6


3). Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej lub gimnazjum. Lista zawiera imiona i 
nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie 
wolnych miejsc.  

4). Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Zespołu Szkól w Podkowie Leśnej. Listy 
zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.  

5). Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w 
formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej.  
 

Procedura odwoławcza 
 

1). 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 
szkoły podstawowej lub gimnazjum. 

2). Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna 

prawnego kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny 
odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz 
liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  

3). Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

4). Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w 
ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora 
publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  

 5). Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.  

 6). Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.  

7). Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.  
 

 

Ochrona danych osobowych kandydatów 
 

 1). Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 
okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły. 

2). Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 
rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole, która przeprowadzała postępowanie 
rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została 
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 
prawomocnym wyrokiem.  
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KRYTERIA  I  TERMINARZ  REKRUTACJI KANDYDATÓW  

SPOZA OBWODU DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

podstawowej jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, 

kandydatów przyjmuje się na podstawie listy rankingowej ustalonej według 

następujących kryteriów: 

a) kandydat posiada starsze rodzeństwo uczęszczające do Zespołu Szkół w Podkowie 
Leśnej – 1 punkt 

b) kandydat jest absolwentem Miejskiego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w 
Podkowie Leśnej – 1 punkt 

c) miejsce pracy przynajmniej jednego Rodzica lub prawnego opiekuna kandydata 
znajduje się na terenie Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna lub w bezpośredniej jego 
bliskości (Żółwin, Owczarnia, Milanówek, Brwinów, Otrębusy) – 1 punkt, kandydat 
będący dzieckiem pracownika Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej – dodatkowo 1 punkt 

2. W wypadku równej ilości punktów o przyjęciu kandydata decyduje kolejność złożenia 

wniosku do szkoły. 

3. Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej odbywać się będzie w terminach 

ustalanych corocznie przez dyrektora szkoły i ogłaszanych do końca lutego. 

a) Składanie zgłoszeń dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosków 
o przyjęcie do szkoły dla uczniów spoza obwodu od 2 marca do 10 kwietnia 2015 
r. 

b) Ogłoszenie listy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy zostaną 
przyjęci z urzędu do klasy pierwszej- 24 kwietnia 2015 r. 

c) Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych szkoły podstawowej:                
- 1 czerwca 2015 r,  godz. 14.00 

4. W przypadku wolnych miejsc, dyrektor, w porozumieniu z burmistrzem miasta ogłosi 

uzupełniające postępowanie rekrutacyjne (sierpień 2015). 

 

 

 

 



KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATOW SPOZA OBWODU SZKOŁY 

 DO KLASY I GIMNAZJUM 

1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest 

większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów 

przyjmuje się na podstawie listy rankingowej ustalonej według następujących 

kryteriów: 

a) kandydat uzyskał średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej co najmniej: 

5,00 – 4 punkty 

4,50 – 3 punkty 

4,00 – 2 punkty 

3,50 – 1 punkt 

b) kandydat uzyskał na sprawdzianie po szkole podstawowej co najmniej: 

80% punktów – 4 punkty 

70% punktów – 3 punkty 

60% punktów – 2 punkty 

50% punktów – 1 punkt 

c) kandydat miał w szkole podstawowej szczególne osiągnięcia: 

- był finalistą kuratoryjnego konkursu przedmiotowego lub konkursu organizowanego 
na zlecenie kuratorium – 4 punkty 

- był laureatem niekuratoryjnego konkursu wiedzy – 2 punkty 

- był laureatem konkursu artystycznego – 1 punkt 

- zajął pierwsze miejsce w zawodach sportowych szczebla powiatowego – 1 punkt 

- zajął jedno z pierwszych trzech miejsc w zawodach sportowych szczebla wyższego 
niż powiatowy – 2 punkty 

d) kandydat jest absolwentem Samorządowej Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej – 
2 punkty 

2. W wypadku równej ilości punktów o przyjęciu kandydata decyduje kolejność złożenia 

wniosku o przyjęcie do szkoły. 

3. Terminy rekrutacji do gimnazjum określa kurator oświaty. 

 



TERMINARZ SKŁADANIA DOKUMENTÓW   
DO KLASY I GIMNAZJUM 

 

 Ustala się zasady i tryb rekrutacji kandydatów do gimnazjów publicznych na terenie 
województwa mazowieckiego na rok szkolny 2015/2016:  
 
1) ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkól podstawowych zamieszkałych w obwodzie 
danego gimnazjum publicznego, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej, powinno 
nastąpić nie później niż na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych; ( 25 maja 2015 r.) 
 

2) składanie wniosków (i innych dokumentów określonych w statucie szkoły) o przyjęcie do 
gimnazjum dokonuje się: od 8 kwietnia do 8 maja 2015 r. 
 

3) Do 1 lipca 2015 r. – do godziny 15.00 składanie świadectw ukończenia szkoły 
podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego przez 
wszystkich uczniów;  
 

4) ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych: 3 lipca 2015 r. – od godziny 14.00  
 
 

UWAGI OGÓLNE 
 

1). Absolwenci szkoły podstawowej są przyjmowani do gimnazjum na podstawie świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu 
zewnętrznego.  
 
 2). Dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym, w uzasadnionych 
jednostkowych przypadkach, może przedłużyć termin składania wniosków.  
 

 


