
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2022   

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej   

z dnia 08. 02.2021r.  

  

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI  

do klasy pierwszej  Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Oddziału Regina II AK w  Bistuszowej  

w  roku szkolnym 2022/2023 

  

PODSTAWA PRAWNA:  

  

1.  Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021r. poz. 1082)   
2. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( dz. u. z 2021r. poz. 1915 z póź. 

zm.)  
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkoli, szkół placówek i centrów ( Dz. U. z 2019r. poz. 1737)  

4. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej. 
5. Zarządzenie Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian nr 2/2022 z dnia 28 stycznia 

2022r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
postępowaniu uzupełniającym a także terminy składania dokumentów do klasy 
pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej, 
której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian  

6. Uchwała Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian  nr. 4/2022 z dnia 28 stycznia 
2022r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Oddziału 
Regina II AK w Bistuszowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Bistuszowian  
i Uniszowian dla kandydatów zamieszkałych spoza obwodu  szkoły oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.  

 

Informacje ogólne  

  

§ 1  

  

Do klasy I przyjmowane są:  

1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,  

2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z 
wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w 

szkole i posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w 

szkole podstawowej.  

§ 2  

  

Dziecko, które w roku szkolnym 2021/2022 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne w oddziale przedszkolnym w Publicznej  Szkole Podstawowej  im. Oddziału Regina II AK 
w Bistuszowej  jest na wniosek rodziców przyjmowane do klasy pierwszej  tej szkoły bez 



przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek o którym mowa powyżej  składa się do 

dyrektora szkoły w terminie  do   dnia 8  kwietnia 2022 r.   

  

Zasady przyjęć  

  

§ 3  

1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani 

są do klasy pierwszej na wniosek rodziców - załącznik  1.   

  

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma 
zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka 

do innej szkoły.  

2. Kandydaci spoza obwodu:  

a) kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

b) rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 spoza obwodu szkoły -  załącznik 2  

3. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod 

uwagę kryteria określone przez Organ prowadzący Publiczną Szkołę Podstawową im. Oddziału 
Regina II AK w Bistuszowej:  

1. a) Rodzeństwo kandydata realizuje wychowanie przedszkolne/obowiązek szkolny w Publicznej 

Szkole Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej – 15 pkt.  
2. b) Droga do szkoły, do której o przyjęcie stara się kandydat jest krótsza lub równa niż do jego 

szkoły obwodowej – 10 pkt.  

3. c) Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Oddziału Regina II AK w Bistuszowej  - 15 pkt.  

  

  

 § 4  

  

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzone zgodnie z harmonogramem 
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, zgodnie z terminami składania 

dokumentów do klasy  pierwszej w  Publicznej Szkole  Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w 

Bistuszowej.  

  

PRZEPISY KOŃCOWE  

  

§ 5  

  

Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.  

  

 

§ 6 

  

 

Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:               

- Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej z obwodu szkoły  - załącznik nr 1  

- Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  spoza obwodu szkoły – załącznik nr 2  

- Oświadczenie o miejscu zamieszkania - załącznik nr 3  



- Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do klasy pierwszej - załącznik nr 4 

  

§ 7  

  

Regulamin obowiązuje z dniem jego wprowadzenia (zarządzenie dyrektora nr 5/2022 z dnia 8  lutego   

2022r.  

  

  

 

 

 Data i podpis dyrektora szkoły  

  

 

 


