
Regulamin Komisji Rekrutacyjnej 

przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Krośnie 
 

Podstawa prawna: 
 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59), 
2. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60), 
3. Zarządzenie Nr 1179/2018 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29.01.2018r. 

 

Rozdział I  
Rekrutacja do klasy pierwszej 

 
§ 1 

 
1. Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb działania Szkolnej Komisji Rekrutacyj-

nej zwanej dalej „Komisją” oraz zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji 
w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej Nr 15 w Krośnie. 

2. Postanowienia Regulaminu obowiązują członków Komisji.  
3. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się w formie elektronicznej. 
4. Informacje o dokumentach wymaganych przy wnioskowaniu o przyjęcie dziecka do szkoły 

dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.sp15krosno.pl. 
5. Termin i kryteria rekrutacji określa organ prowadzący. 
6. Harmonogram rekrutacji do klasy I (zał. nr 1), rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej (zał. nr 2), 

i kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym określone przez organ prowadzący (zał. nr 3), sta-
nowią załączniki do Regulaminu. 

7. Komisja prowadzi rekrutację na wolne miejsca w szkole. 
8. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy Komisji, określony w Regulaminie do-

tyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym postępo-
waniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

 
§ 2 

 
1. Członków Komisji powołuje zarządzeniem dyrektor szkoły. 
2. W skład Komisji wchodzą: 

1) przewodniczący; 
2) sekretarz; 
3) pozostali członkowie, z których dyrektor może powołać wiceprzewodniczącego. 

3. Członkowie Komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia o ochronie danych osobo-
wych kandydatów i rodziców/opiekunów prawnych kandydatów udostępnianych w procesie 
rekrutacji.  

 

§ 3 
 

1. Do zadań dyrektora Szkoły należą: 
1) wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Szkoły wraz z załącznikami 

składanymi przez rodziców; 
2) sporządzenie na posiedzenie Komisji wykazu zgłoszonych dzieci; 
3) ustalenie liczby wolnych miejsc; 
4) wydanie przewodniczącemu Komisji wykazu złożonych wniosków oraz wniosków 

o przyjęcie do Szkoły z załącznikami złożonymi przez rodziców; 
5) rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji. 

 
§ 4 

 

1. Do zadań przewodniczącego Komisji należą: 
1) pobranie od dyrektora wykazu i dokumentów wymienionych w § 3 ust 1; 



2) kierowanie pracami Komisji zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami 
niniejszego Regulaminu; 

3) prowadzenie posiedzeń Komisji: 
a) zapoznanie członków Komisji z zasadami rekrutacji uczniów do Szkoły, 
b) nadzorowanie prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, w tym 

sporządzenia w kolejności alfabetycznej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;  
4) w przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej decyduje o podjęcia decyzji 

w drodze głosowania; poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem; jeżeli 
głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, decydujący głos należy do przewodniczącego 
Komisji. 

 
§ 5 

 

1. Do zadań członków Komisji należą: 
1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym; 
2) weryfikacja złożonych wniosków co do spełniania przez kandydatów kryteriów; 
3) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów; 
4) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych 

i nie przyjętych do Szkoły. 
 

§ 6 
 

1. Komisja  ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości: 
1) listę uczniów zakwalifikowanych i uczniów niezakwalifikowanych, 
2) listę uczniów przyjętych i nieprzyjętych – przez umieszczenie list w widocznym miejscu 

w siedzibie Szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska uczniów uszeregowane w kolejno-
ści alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia. 

2. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest określony 
w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komi-
sji. 

 

§ 7 
 

Czynności wymienione w niniejszym regulaminie Komisja wykonuje odpowiednio w postępowa-
niu uzupełniającym. 

 
Rozdział II 

 Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej 
 

§ 8 
 

Skład Komisji oraz zadania dyrektora, przewodniczącego i Komisji określają § 2 - § 5 Regulaminu. 
 

§ 9 
 

O przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej może się ubiegać uczeń, który uczęszcza do klasy VI szkoły 
podstawowej publicznej oraz niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej. Rekrutacja odbywa się 
w formie pisemnej. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. 

 
§ 10 

 
O przyjęciu kandydata do klasy dwujęzycznej decyduje suma punktów uzyskanych z postępowa-

nia kwalifikacyjnego i sprawdzianu predyspozycji językowych.  



§ 11 

 
1. Maksymalna ilość punktów, którą może uzyskać kandydat do klasy dwujęzycznej wynosi 87 

pkt. 
2. Sprawdzian predyspozycji językowych 80 pkt. Świadectwo ukończenia klasy VI szkoły pod-

stawowej z wyróżnieniem 7 pkt. Razem 87 pkt.  
 

§ 12 
 

1. W rekrutacji do klas dwujęzycznych biorą udział kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wy-
nik sprawdzianu predyspozycji językowych (minimalna ilość punktów konieczna do zalicze-
nia sprawdzianu zostanie określona w dniu ogłoszenia wyników sprawdzianu). 

2. Sprawdzian predyspozycji językowych jest obowiązkowy dla kandydatów do klas dwuję-
zycznych. 

3. Uczeń przystępujący do sprawdzianu zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji 
szkolnej lub paszportu.  

 
§ 13 

 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego, 

na II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria dodatkowe określone przepi-
sami prawa.  

 
§ 14 

 
Tryb odwoławczy: w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przy-

jętych i nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do Komisji z wnioskiem 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 


