
Zarządzenie Nr 3/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach 

z dnia  4 lutego 2022 r. 

 

w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów naboru do klasy I w Szkole Podstawowej  

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach. 

  

Podstawa prawna: 

1. Art. 130 Ustawa – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze 

zm.) 

2. Zarządzenie nr 26/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 31 stycznia 2022r.  

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych oraz do 

publicznych szkół podstawowych, w tym terminów składania dokumentów, dla których 

Gmina Dobczyce jest organem prowadzącym. 

 

 

zarządza się, co następuje: 

 

 

 

§ 1. 

 

Wprowadza się Regulamin rekrutacji dzieci do klasy I w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Stadnikach, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

 

 

§ 2. 

 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora 

Regulamin przyjmowania dziecka do Szkoły Podstawowej 

 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach 

 

1. Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach 

przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

2. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dzieci zamieszkałe poza obwodem 

szkoły przyjmowane są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Wnioski o przyjęcie do klasy I dziecka składają rodzice (prawni opiekunowie)  

w sekretariacie szkoły w terminie od 28.02.2022r. do 11.03.2022r. do godziny 15.00.  
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu- wypełnia każdy kandydat z obwodu szkoły  

i spoza obwodu. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu niż wolnych miejsc zostaje 

przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne wg. podanych kryteriów: 

a) Kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę w obwodzie szkoły 

– 5 pkt; 

b) Rodzeństwo kandydata, które kontynuuje naukę w szkole podstawowej lub jest objęte 

wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu znajdującym się w obwodzie danej szkoły 

podstawowej – 5 pkt; 

c) Wielodzietność rodziny kandydata – 2 pkt; 

d) Niepełnosprawność kandydata – 2 pkt; 

e) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt; 

f) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 2 pkt; 

g) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt; 

h) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt; 

i) Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 pkt; 

j) Kandydat, który mieszka na terenie Gminy Dobczyce – 5 pkt. 

5. Do szkoły zostają przyjęte dzieci, które uzyskają największą liczbę punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

6. Rodzice  są zobowiązani dostarczyć do 11 marca 2022r. do godz. 15.00 uzupełniony 

kwestionariusz dla kandydata na ucznia- załącznik nr 2. 

 

7. Poszczególne zespoły klasowe tworzone są przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą: 

- 2 nauczycieli 

- przedstawiciel Rady Rodziców 

8. Tworząc listy uczniów poszczególnych klas I komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę: 

- informacje zawarte we wnioskach o przyjęcie dziecka do klasy I dotyczące przynależności do 

środowiska rówieśników z danej grupy przedszkolnej lub terytorialnej 

- proporcję między liczbą dziewczynek i chłopców w danej klasie, 

- informację o korzystaniu z dowozu szkolnego. 

8. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do 22 marca 2022r. do godz. 12.00. 

9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata w postaci pisemnego oświadczenia od 23 marca 

2022r. od godz. 12.00 do 1 kwietnia 2022r. do godz. 15.00. 

10. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 8 kwietnia 2022r. do godz. 12.00. 

11. O przyjęciu uczniów do szkoły oraz przydziale do oddziału w trakcie roku szkolnego decyduje 

dyrektor szkoły. 



Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji 

 

…...................................., dnia........................... 

……………………………………………………………………….                                                                                                

  (nazwisko i imię rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

  (adres zamieszkania) 

 

 

Nr tel. ……………………………………. 

  

 

DYREKTOR 

Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach 

 

 

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki 

………………………………………………………….…………… 

 

ur. ……………………………..………  

 

nr  PESEL …………………………………..........  

 

do Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach 

 

 

do klasy ………………………………….. od roku szkolnego……………………………  

 

 

 

                                

………………………………………………………. 

                                      Podpis rodzica/ opiekuna prawnego                                            

 

 

 

Załączniki:    

 

1. Odpis aktu urodzenia (do wglądu). 

2. Dokument potwierdzający przejęcie opieki prawnej nad dzieckiem (w przypadku prawnego 

opiekuna). 

3. Kwestionariusz osobowy. 

 

 

 



Załącznik 2 do Regulaminu rekrutacji 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
(Prosimy o wypełnienie kwestionariusza komputerowo lub pismem drukowanym) 

CZĘŚĆ I: DANE OSOBOWE UCZNIA 

1. Nazwisko ucznia .............................................. imiona ................................................................... 

2. Data urodzenia ucznia ................................PESEL ........................... 

3. Adres zamieszkania ucznia ............................................................................................................... 

4. Imię i nazwisko matki /opiekunki* .................................................................................................. 

5. Imię i nazwisko ojca/opiekuna* ....................................................................................................... 

 

Adresy e-mail ....................................................................................................................................... 

6. Adres zamieszkania rodziców: 

Matka/opiekunka*  ................................................................................................................................ 

Ojciec/opiekun*   .................................................................................................................................. 
 
Telefon do kontaktu: ............................................................... 

 

Potrzeba opieki świetlicy szkolnej TAK/NIE* 

*Tak - tylko w przypadku, kiedy rodzice/opiekunowie dziecka pracują lub w szkole uczy się 
rodzeństwo w różnych klasach. 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 
233 Kodeksu Karnego za poświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 
 

...................................................................   ................................................................... 
seria i nr dowodu osobistego wydany przez seria i nr dowodu osobistego wydany przez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CZĘŚĆ II   Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana/dziecka Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach  mieszcząca się pod adresem Stadniki 148. 

2) Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan/dziecko prawo kontaktu z nim za 

pomocą adresu e-mail iodcuw@dobczyce.pl. 

3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c)  

oraz art. 9 ust. 2 lit. g) zgodnie z obowiązkiem określonym w Ustawie – Prawo oświatowe  

z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) w celu przeprowadzenia rekrutacji. 

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 

oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

5) Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6) Posiada Pani/Pan/dziecko prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody. 

7) Ma Pani/Pan/dziecko prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan/dziecko, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (informacje 

dodatkowe oznaczone*), podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny. 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać 

profilowaniu. 

10) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie 

przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

Zostałem/am poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie, czasie usunięcia oraz moich 

prawach  

 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 


