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załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 12/2016/2017 dyrektora szkoły  
z dnia 6 kwietnia 2017 roku 

 
 

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim 

na rok szkolny 2017/2018 
 
 
Podstawa prawna:  
 
1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59);  
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz.60)  
3. Uchwała Nr XXXI/253/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 marca 
2017 roku w sprawie dostosowania sieci  szkół podstawowych i gimnazjum do nowego 
ustroju szkolnego. 
4. Uchwała Nr XXXI/234/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 marca 
2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki. 
5. Zarządzenie Nr III/355/17 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 5 kwietnia 2017 
roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                 
i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 
Konstantynów Łódzki na rok szkolny 2017/2018. 
6. Zarządzenie Nr III/356/17 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 5 kwietnia 2017 
roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego do klas I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez gminę Konstantynów Łódzki na rok szkolny 2017/2018. 

 
§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:  

1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Konstantynów Łódzki. 
2) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego;  
3) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2  

im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim; 
4) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka  

w Konstantynowie Łódzkim; 
5) komisji - należy przez to rozumieć Komisję Rekrutacyjną Szkoły Podstawowej Nr 2  

im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim; 
6) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 
7) kandydacie – należy przez to rozumieć dziecko objęte rekrutacją do szkoły publicznej;  
8) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin przeprowadzenia rekrutacji dzieci  

do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim. 
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§ 2. Termin rekrutacji 

1. Nabór uczniów do klasy pierwszej i klasy pierwszej oddziału sportowego na rok szkolny 
2017/2018 prowadzony jest w okresie 18 kwietnia 2017 r.  – 5 maja 2017 r. 

2. O terminie, o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani poprzez 
umieszczenie informacji: 
a) w przedszkolach 
b) na stronie www.sp2.gimkonst.pl 
c) na szkolnych tablicach ogłoszeń. 

 
3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej  
 
Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania 

uzupełniającego 

1. 

Złożenie  wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagą w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

 
18.04.2017 r.- 
05.05.2017 r. 

 
 

 
05.06.2017 r.- 
07.06.2017 r. 

2. 
 
 
 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnych czynności, o których 
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie 
oświaty 

 
 
 
 

08.05.2017 r.- 
12.05.2017 r. 

 
 
 
 

08.06.2017 r.- 
12.06.2017 r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

 
19.05.2017 r. 

godz. 1500 

 

 

 

14.06.2017 r. 
godz. 1500 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia 

 
22.05.2017 r.- 
24.05.2017 r. 

 
19.06.2017 r.- 
20.06.2017 r. 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 
26.05.2017 r. 

godz. 1500 

 

 

 

21.06.2017 r. 
godz. 1500 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 

4. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej oddziału 
sportowego: 
 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym 

  18.04.2017 r.-
05.04.2017 r. 

  05.06.2017 r.-
07.06.2017 r. 

2 
Przeprowadzanie prób sprawności  
fizycznej do oddziału sportowego  
w szkole podstawowej  

09.05.2017 r.   08.06.2017 r. 

3 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej do oddziału 
sportowego w szkole podstawowej 

10.05.2017 r. 09.06.2017 r. 

4 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do oddziału 
sportowego w szkole podstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

10.05.2017 r. 
12.05.2017 r. 

 
 

09.06.2017 r. 
12.06.2017 r.  

 
 

5 
Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

19.05.2017 r. 14.06.2017 r. 

6 
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego 
opiekuna dziecka woli przyjęcia do szkoły 
w postaci pisemnego oświadczenia 

22.05.2017 r.-
24.05.2017 r. 

19.06.2017 r.-
20.06.2017 r. 

7 

Podanie do publicznej wiadomości listy 
przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją 
o najniższej liczbie punktów, która uprawnia 
do przyjęcia do szkoły 

    26.05.2017 r. 21.06.2017 r. 

 
 

§ 3. Obowiązek szkolny 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego,                 
w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

2. Wymogu, o którym mowa w pkt. 1 nie stosuje się w przypadku,  
gdy  dziecko posiada negatywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej  
o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 
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3. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte 
wychowaniem przedszkolnym do 9 roku życia, z odroczeniem do tego wieku obowiązku 
szkolnego na wniosek rodziców. 

4. Odroczenia, o których mowa w ust. 2 i 3 dokonuje dyrektor szkoły rejonowej. 
5. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są 

jego rodzice. 
 

§ 4.1 Zasady postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej 
 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, tj. 
ulice:  
Akacjowa, Bażancia, Bechcice, gen. Józefa Bema, Bociania, Browarna, Brzozowa, 
Bukowa, Bursztynowa, Chmielna, Cmentarna, Czereśniowa, Dębowa, Diamentowa, 
Gołębia, Górna, Ignacew, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jesienna, Jesionowa, 
Jęczmienna, Jodłowa, Józefów, Kasztanowa, Kasztelańska, Kątna, Jana Kilińskiego, 
Klonowa, Marii Konopnickiej, Konwaliowa, Kosynierów, Krucza, Krzywa, Kwarcowa, 
Legionów, Leszczynowa, Letniskowa, Lipowa, Liściasta, Lutomierska, Łaska, Łużycka, 
Mała, Adama Mickiewicza, Miodowa, Mirosławice, Młynarska, Modrzewiowa, 
Stanisława Moniuszki, Nasienna, Nowe Bechcice, Elizy Orzeszkowej, Piwna, Polna, 
Poziomkowa, gen. Kazimierza Pułaskiego, Rszew- Legionowo, Rszewska, Rysia, Sarnia, 
Sasankowa, Henryka Sienkiewicza, Skrzydlata, Słodowa, Słoneczna, Słowicza, 
Sobolowa, Sosnowa, gen. Józefa Sowińskiego, Spokojna, Stare Bechcice, Szpacza, 
Świerkowa, Ułanów, Wierzbowa, Wiewiórcza, Wiosenna, Wiśniowa. Wodociągowa, Plac 
Wolności, Wrzosowa, Wycieczkowa, Wypoczynkowa, Zajęcza, Zielona. 

2. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają zgłoszenie, które stanowi 
załącznik nr 1. 

3. Na wniosek rodziców dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do 
pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami na 
podstawie kryteriów. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2. 

4. Kryteria przyjęcia uczniów spoza obwodu i sposób przeliczania punktów: 
 

Lp. Kryteria Wartość 
punktu Dokumenty 

1. Kandydat zamieszkały na terenie 
Gminy Konstantynów Łódzki 

3  Oświadczenie 
rodzica/prawnego opiekuna 

2. Rodzeństwo kandydata spełnia  
i spełniać będzie obowiązek 
szkolny w tej samej szkole w roku 
szkolnym, którego dotyczy nabór 

2  Dane potwierdza dyrektor 
szkoły na podstawie 

dokumentacji będącej  
w posiadaniu szkoły 

3. Kandydat, którego przynajmniej 
jeden z rodziców/prawnych 
opiekunów pracuje w miejscu 
znajdującym  się w obwodzie 
szkoły. 

1  Oświadczenie 
rodzica/prawnego opiekuna 

 
5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kandydatów uprawniających do 

przyjęcia, komisja przyjmuje dziecko najstarsze. 
 

 
§ 4.2 Zasady postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej oddziału sportowego 

1. Do klasy pierwszej oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: 
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1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim                         
wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do  oddziału; 
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 

2. Kandydaci do oddziału sportowego zamieszkali w obwodzie lub poza obwodem szkoły 
przyjmowani są na wniosek rodziców składany w sekretariacie szkoły. Wzór wniosku 
stanowi załącznik nr 3. 

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 
1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej,              
o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 
łącznie kryteria o jednakowej wartości wyrażone w punktach: 
1) wielodzietność rodziny kandydata - 1 pkt;  
2) niepełnosprawność kandydata - 1 pkt;  
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 1 pkt;  
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 1 pkt;  
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1 pkt; 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt;  
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt. 

5. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, o których 
mowa w ust.4, odpowiednio: 
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; 
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 );  

3) oświadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata; 
4) oświadczenie o niepełnosprawności obojga rodziców kandydata; 
5) oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata; 
6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem;  

7) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia  
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 575,1583 i 1860 ). 

 
 

§ 5. Skład i prace komisji 

1. Dyrektor w drodze zarządzenia powołuje komisję i wyznacza jej przewodniczącego.  
2. W skład komisji wchodzi trzech nauczycieli szkoły. 
3. Do zadań komisji należy:  

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 
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2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                           
i kandydatów nieprzyjętych; 

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.  
4. Dokumentacja z rekrutacji przechowywana jest w szkole zgodnie z ww. ustawą (podstawa 
prawna regulaminu, pkt 1) 

 
§ 6. Tryb odwoławczy  

1. W terminie  7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych, rodzice mogą wystąpić do komisji z wnioskiem                              
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. 

2. Komisja w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem sporządza uzasadnienie                     
i przekazuje je rodzicom. 

3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji              
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni. 
5. W odniesieniu do rozstrzygnięcia dyrektora rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi 

do sądu administracyjnego. 
  

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego 
wprowadzaniu. 

2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia Dyrektora o jego wprowadzaniu. 
 
 
 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 
 
 
 

…………………………………………………. 
      (data i podpis dyrektora) 

 


