


Warszawa 2016

Rekrutacja do szkół
2016/2017

KOMENTARZ PRAKTYCZNY ■ PROCEDURY

ZESZYT 4
Część I

Zamów książkę w księgarni internetowej

http://www.profinfo.pl/?skad=pdf


W SERII 
ABC PRAKTYKI PRAWA OŚWIATOWEGO 

UKAZAŁY SIĘ:

ZESZYT 1:  REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2016/2017

ZESZYT 2: KONTROLA ZARZĄDCZA W OŚWIACIE

ZESZYT 3:  RUCH KADROWY W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

ZESZYT 4:  REKRUTACJA DO SZKÓŁ
 REKRUTACJA DO SZKÓŁ 2016/2017

ZESZYT 5:  URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

ZESZYT 6:  URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI PLACÓWEK NIEFERYJNYCH

ZESZYT 7:  ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

ZESZYT 8:  NADZÓR PEDAGOGICZNY W SZKOLE I PRZEDSZKOLU



Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.

Redakcja merytoryczna
Lidia Marciniak
Elżbieta Piotrowska-Albin

Wydawca 
Izabella Małecka

Redaktor prowadzący 
Ewa Fonkowicz

Opracowanie i łamanie
JustLuk

Układ typografi czny
Kamila Tomecka

Jeśli w zeszycie nie ma zdrapki z kodem aktywacyjnym, 
prosimy o kontakt tel. 0 801 04 45 45

© Copyright by   
Wolters Kluwer SA, 2016

ISBN: 978-83-8092-261-7
 

Wydane przez:
Wolters Kluwer SA

Dział Praw Autorskich
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
tel. 22 535 82 19 
e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl 

www.wolterskluwer.pl
księgarnia internetowa www.profi nfo.pl

Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących
im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej
w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło.
A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.

SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ 
Więcej na www.legalnakultura.pl

Polska Izba Książki



5

Spis treści

Akty prawne • 11
Wykaz skrótów • 13
Słowo wstępne • 15

KOMENTARZ
I. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH

 1. Wprowadzenie • 21
 2. Postępowanie rekrutacyjne • 22

2.1. Przebieg rekrutacji • 22
2.2. Terminy rekrutacji • 24
2.3. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły • 29
2.4. Działania komisji rekrutacyjnej • 32
2.5. Procedura odwoławcza • 38
2.6. Postępowanie uzupełniające • 39
2.7. Przyjęcie ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego • 39
2.8. Sytuacja obcokrajowców oraz uczniów powracających 

z zagranicy • 39
 3. Ochrona danych osobowych uczniów i ich rodzin • 44
 4. Kompetencje poszczególnych organów w związku z rekrutacją • 45
 5. Zmiana statutów szkół • 46
 6. Podsumowanie • 47

II. REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ 
I PUBLICZNYCH PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH

 1. Wprowadzenie • 51
 2. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki 

artystycznej • 52
 3. Badanie przydatności i egzamin wstępny • 54
 4. Komisja rekrutacyjna • 56
 5. Egzamin kwalifikacyjny • 58
 6. Przyjmowanie uczniów do nowo utworzonych szkół i placówek 

artystycznych • 60

Część I



66

PROCEDURY  
 1. Procedura rekrutacji do szkół publicznych • 63

1.1. Czynności poprzedzające rekrutację • 63
1.2. Przebieg rekrutacji • 64
1.3. Środki zaskarżenia w postępowaniu rekrutacyjnym • 74
1.4. Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego • 76

 2. Procedura rekrutacji do publicznych szkół artystycznych • 77
2.1. Czynności poprzedzające rekrutację • 77
2.2. Przebieg rekrutacji • 78
2.3. Środki zaskarżenia w postępowaniu rekrutacyjnym • 85
2.4. Przyjęcie ucznia do klasy wyższej niż pierwsza albo na rok 

kształcenia wyższy niż pierwszy • 87
2.5. Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego oraz przechodzenie 

ucznia z jednej publicznej szkoły lub publicznej placówki 
artystycznej do innej publicznej szkoły lub publicznej placówki 
artystycznej • 90

Słowo wstępne • 99

WZORY DOKUMENTÓW
I. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH

 1. Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 
(publicznego gimnazjum) • 103

 2. Ogłoszenie organu prowadzącego o terminach rekrutacji do szkół 
podstawowych i gimnazjów • 105

 3. Ogłoszenie kuratora oświaty o terminach rekrutacji do gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych • 107

 4. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej • 110
 5. Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej publicznego 

gimnazjum • 113
 6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata • 116
 7. Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata • 117
 8. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia 

do szkoły • 118
 9. Zarządzenie dyrektora szkoły podstawowej (gimnazjum, szkoły 

ponadgimnazjalnej) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 
oraz wyznaczenia jej przewodniczącego • 119

 10. Regulamin komisji rekrutacyjnej przy publicznej szkole podstawowej 
(gimnazjum) • 120

Część II

@ DOSTĘP  
ON-LINE

@ DOSTĘP  
ON-LINE

Sp
is

 t
re

śc
i



77

 11. Regulamin komisji rekrutacyjnej przy szkole ponadgimnazjalnej • 122
 12. Decyzja dyrektora szkoły dotycząca odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej • 125
 13. Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej w publicznej szkole 

podstawowej (gimnazjum) • 127
 14. Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej w szkole 

ponadgimnazjalnej • 129
 15. Uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy 

przyjęcia do szkoły • 131
 16. Zarządzenie dyrektora gimnazjum (szkoły ponadgimnazjalnej) 

w sprawie informacji o terminach rekrutacji • 133
 17. Zarządzenie dyrektora szkoły podstawowej w sprawie informacji 

o terminach rekrutacji • 134
 18. Zobowiązanie rodziców przez komisję rekrutacyjną do przedłożenia 

dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły 
publicznej • 135

 19. Pismo do organu prowadzącego w sprawie potwierdzenia spełniania 
przez kandydata na ucznia szkoły kryterium rekrutacyjnego • 136

 20. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły publicznej • 137

 21. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu 
rekrutacyjnym do szkoły publicznej • 138

 22. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej • 139
 23. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

w postępowaniu uzupełniającym do szkoły publicznej • 140
 24. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu 

uzupełniającym do szkoły publicznej • 141
 25. Skarga rodzica do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję 

dyrektora szkoły publicznej o utrzymaniu w mocy rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej • 142

 26. Decyzja dyrektora szkoły publicznej w sprawie przyjęcia ucznia 
w trakcie roku szkolnego • 144

 27. Odwołanie rodzica ucznia (pełnoletniego ucznia) do dyrektora szkoły 
publicznej od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej • 145

II. REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ 
I PUBLICZNYCH PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH

 28. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki 
artystycznej • 149

 29. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie powołania komisji 
rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego • 152

 30. Regulamin komisji rekrutacyjnej przy publicznej szkole 
artystycznej • 153

Spis treści



88

 31. Decyzja dyrektora szkoły artystycznej dotycząca odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej • 156

 32. Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej w szkole artystycznej 
– przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu 
wstępnego • 158

 33. Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej w szkole 
artystycznej • 160

 34. Uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy 
przyjęcia do szkoły artystycznej • 162

 35. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia 
terminu składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej oraz terminu 
przeprowadzenia badania przydatności / egzaminu wstępnego • 164

 36. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły 
artystycznej • 166

 37. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznej szkoły artystycznej • 167

 38. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia 
terminu przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu 
wstępnego oraz terminu składania wniosku o przyjęcie do klasy 
pierwszej • 168

 39. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia 
terminu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydata 
ubiegającego się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza 
lub na semestr wyższy niż pierwszy, lub na rok kształcenia wyższy 
niż pierwszy • 170

 40. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wyznaczenia terminu 
przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydata 
przechodzącego z innej publicznej szkoły lub placówki 
artystycznej • 171

 41. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia 
terminu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydata 
ubiegającego się o przyjęcie w trakcie roku szkolnego • 172

 42. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia 
terminu postępowania uzupełniającego • 173

 43. Zobowiązanie rodziców przez komisję rekrutacyjną do przedłożenia 
dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły 
artystycznej • 174

 44. Pismo do organu prowadzącego w sprawie potwierdzenia 
spełniania przez kandydata do szkoły artystycznej kryterium 
rekrutacyjnego • 175

 45. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
w postępowaniu uzupełniającym do szkoły artystycznej • 176

Sp
is

 t
re

śc
i



99

 46. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu 
uzupełniającym do szkoły artystycznej • 177

 47. Skarga rodzica do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję 
dyrektora szkoły artystycznej o utrzymaniu w mocy rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej • 178

 48. Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły artystycznej do drugiej 
lub wyższej klasy albo na rok kształcenia wyższy niż pierwszy • 180

 49. Decyzja dyrektora szkoły o przyjęciu ucznia do drugiej lub wyższej klasy 
szkoły artystycznej albo na rok kształcenia wyższy niż pierwszy • 182

 50. Decyzja dyrektora szkoły artystycznej w sprawie przyjęcia ucznia 
w trakcie roku szkolnego • 183

 51. Odwołanie rodzica ucznia (pełnoletniego ucznia) do dyrektora szkoły 
artystycznej od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej • 184

Autorzy • 185

Spis treści





11

Akty prawne

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj-
nego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz pub-
licznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. 
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające 
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
(Dz. U. Nr 173, poz. 1072)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przed-
szkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek 
osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, któ-
rzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty 
innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, 
dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju 
pochodzenia (Dz. U. poz. 1202)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. 
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegóło-
wych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942)
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1110)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów 
do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz prze-
chodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686)
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Wykaz skrótów

Akty prawne

k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę-
powania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 23)

nowela z dnia 
6 grudnia 2013 r.

ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.)

p.p.s.a. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)

r.o.n.s.n. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Po-
lityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w spra-
wie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1110)

r.p.p.k. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 
przeliczania na punkty poszczególnych kryte-
riów uwzględnianych w postępowaniu rekruta-
cyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji 
rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjne-
go oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. 
poz. 1942)

r.p.u.s.a. rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wa-
runków i trybu przyjmowania uczniów do publicz-
nych szkół i publicznych placówek artystycznych 
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do in-
nych (Dz. U. poz. 686)

r.w.t.p. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych 
form wychowania przedszkolnego, szkół i placó-
wek osób niebędących obywatelami polskimi
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oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę 
w szkołach funkcjonujących w systemach oświa-
ty innych państw, a także organizacji dodatkowej 
nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wy-
równawczych oraz nauki języka i kultury kraju 
pochodzenia (Dz. U. poz. 1202)

u.s.o. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

u.ś.r. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 
z późn. zm.)

Piktogramy
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Słowo wstępne

Prawo nie musi być trudne. ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych 
publikacji pomagających zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące kon-
kretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przej-
rzysta forma publikacji dostępnej zarówno w wersji papierowej, jak i on-line ułatwia 
codzienne jej użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.
Każdy tytuł z serii prezentuje niezbędny zakres wiedzy. Składa się nań:

• podstawa prawna, czyli przepisy regulujące konkretne zadanie lub obowiązek,
• praktyczne omówienie przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę 

na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania,
• wzory pism i dokumentów,
• wzory regulaminów i procedur postępowania,
• praktyczne odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające zarówno z powta-

rzających się, jak i ze specyficznych problemów,
• orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu 

organizacji i funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz praw i obowiązków na-
uczycieli.

Forma publikacji podporządkowana jest zasadzie praktyczności. Służą jej:
• podział na oddzielne publikacje dedykowane poszczególnym problemom 

prawnym,
• ustrukturyzowanie materiału, opisane powyżej,
• graficzne oznakowanie poszczególnych kategorii informacji i dokumentów,
• marginesy pozwalające na prowadzenie notatek,
• format zeszytów akademickich, pozwalający na czytelne rozłożenie materiału,
• duża czcionka i światło między akapitami oraz poszczególnymi kategoriami in-

formacji,
• wzory dokumentów i regulaminów,
• procedury opisujące poszczególne kroki działania i zadania,
• możliwość edytowania i drukowania dokumentów, regulaminów i procedur 

dzięki dołączonym do zeszytów kodom dostępu do wersji elektronicznej.

Tematyka kolejnych zeszytów w serii dotyczy zagadnień, które dyrektorzy wskazują 
jako trudne. Częste zmiany prawa w zakresie ustawy o systemie oświaty powodują 
problemy interpretacyjne, na które zwraca również uwagę Biuro Analiz Sejmowych. 
Niejasność prawa i jego niezrozumienie potwierdzają pytania kierowane do redakcji 
Lex Prawo Oświatowe wydawnictwa Wolters Kluwer – lidera informacji prawnej.

Z drugiej strony, dyrektorzy szkół i przedszkoli, jako osoby odpowiedzialne za cało-
kształt zdarzeń występujących na terenie prowadzonych przez nich placówek, po-
winni wiedzieć, że znajomość przepisów oraz umiejętność ich interpretacji wzmac-
nia autonomię, pomaga w realizacji zadań oraz zabezpiecza przed popełnianiem 
błędów.
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W serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego ukazały się następujące tytuły kierowane 
zarówno do szkół, jak i do przedszkoli, a także organów prowadzących:

• Rekrutacja do przedszkoli,
• Kontrola zarządcza w oświacie,
• Rekrutacja do szkół,
• Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach,
• Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli,
• Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych,
• Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
• Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu.

Dyrektorom przedszkoli dedykujemy rozszerzoną wersję kwartalnika „Przed Szko-
łą. Poradnik Dyrektora Przedszkola” w wersji PLUS wzbogaconej o trzy Niezbędniki 
z serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego:

• Rekrutacja do przedszkoli,
• Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach,
• Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli,
• Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu.

Połączenie nowatorskiej wiedzy z zakresu organizacji edukacji elementarnej do-
stępnej w kwartalniku z praktyczną informacją dotyczącą konkretnych problemów 
prawnych w serii zeszytów będzie, mamy nadzieję, istotnym i konkretnym wspar-
ciem dla dyrektorów przedszkoli.

Życzymy Państwu, aby prawo nie było trudne. Z tym przesłaniem tworzyliśmy serię 
ABC Praktyki Prawa Oświatowego – zachęcamy do lektury oraz wykorzystywania 
materiałów zgromadzonych w zeszytach i na stronie internetowej www.Praktyka-
Prawa.oswiata.ABC.com.pl. Mamy nadzieję, że przygotowane publikacje pomo-
gą Państwu poznać i zrozumieć obowiązujące przepisy oraz zastosować zapisane 
w nich prawa, obowiązki i procedury.

Elżbieta Piotrowska -Albin
Dyrektor Segmentu Edukacja

Wolters Kluwer SA
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1. Wprowadzenie

Od 18 stycznia 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmia-
nie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.). W wyniku powołanej nowelizacji do ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 
z późn. zm.) został dodany rozdział 2a zatytułowany „Przyjmowanie do publicz-
nych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych 
szkół i publicznych placówek”, który obejmuje przepisy art. 20a–20zh. Dodatkowo 
od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kry-
teriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych 
zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania po-
stępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942).
Ich stosowanie ma gwarantować jawne i przejrzyste postępowanie rekrutacyjne 
do szkół dla młodzieży na zasadach równości i powszechności. Z jednej strony re-
krutacja ma gwarantować uczniom poszanowanie ich prawa do edukacji, z drugiej 
zaś umożliwiać realizację obowiązku szkolnego i nauki w szkole wybranej przez 
rodziców.
Na podstawie art. 15 ust. 2 u.s.o. w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2014 r. 
obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku ka-
lendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie natomiast z ustawą z dnia 
29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 35) obowiązkiem szkolnym zostaną objęte dzieci 7-letnie. Ro-
dzice 6-latków będą mogli samodzielnie podjąć decyzję o rozpoczęciu przez dziecko 
nauki w szkole podstawowej. Dyrektor będzie zobowiązany do pozytywnego rozpa-
trzenia wniosku rodzica 6-latka, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolne-
go w poprzedzającym roku szkolnym albo poradnia psychologiczno-pedagogiczna 
wydała opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej.

Joanna Lesińska
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2. Postępowanie rekrutacyjne

2.1. Przebieg rekrutacji

Zgodnie z art. 20a ust. 1 u.s.o. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza 
się do pierwszych klas szkół wszystkich typów na wolne miejsca. Szkoły 
obwodowe przed przeprowadzeniem rekrutacji są zobowiązane w pierw-
szej kolejności zapewnić miejsca uczniom zamieszkałym na ich terenie. Dzieci i mło-
dzież zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimna-
zjum są przyjmowane z urzędu zgodnie z art. 20a ust. 2 u.s.o. W praktyce oznacza 
to, że każdy uczeń zamieszkały w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i gim-
nazjum prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego musi zostać do 
nich przyjęty przez dyrektora bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 
Jeśli rodzice zdecydują o zapisaniu dziecka do szkoły obwodowej, dyrektor nie może 
odmówić przyjęcia tego ucznia; gimnazjalista musi posiadać świadectwo ukończe-
nia szkoły podstawowej. Zgłoszenie ma formę pisemną, a jego wzór może określić 
organ prowadzący lub szkoła (art. 20v u.s.o.) ( WZÓR 1 ).
Zgodnie z art. 20u u.s.o. zgłoszenie przyjęcia ucznia do klasy pierwszej publicznej 
szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku 
braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwier-
dzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3) adres zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je 

posiadają.
Jeżeli przyjęcie ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły wymaga przeprowadzenia 
zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe – 
w szczególności w związku ze zmianą szkoły przez ucznia w trakcie roku szkolnego 
– dyrektor szkoły może przyjąć ucznia dopiero po uzyskaniu zgody organu prowa-
dzącego, którą wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek wo-
jewództwa (art. 20a ust. 3 w zw. z art. 20zf pkt 2 u.s.o.).
Postępowanie rekrutacyjne na nowych zasadach jest przeprowadzane, tylko je-
żeli po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej lub 
gimnazjum, na podstawie zgłoszeń rodziców, pozostaną wolne miejsca, na które 
wnioski o przyjęcie złożą rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem szko-
ły. W pełnym zakresie postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w szkołach 
ponadgimnazjalnych, jeżeli zgłosi się więcej kandydatów, niż jest wolnych miejsc, 
a kandydaci posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, zaś w przypadku kan-
dydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie 
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekar-
skich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, 
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2. Postępowanie rekrutacyjne
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się do pierwszych klas szkół wszystkich typów na wolne miejsca. Szkoły 
obwodowe przed przeprowadzeniem rekrutacji są zobowiązane w pierw-
szej kolejności zapewnić miejsca uczniom zamieszkałym na ich terenie. Dzieci i mło-
dzież zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimna-
zjum są przyjmowane z urzędu zgodnie z art. 20a ust. 2 u.s.o. W praktyce oznacza 
to, że każdy uczeń zamieszkały w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i gim-
nazjum prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego musi zostać do 
nich przyjęty przez dyrektora bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 
Jeśli rodzice zdecydują o zapisaniu dziecka do szkoły obwodowej, dyrektor nie może 
odmówić przyjęcia tego ucznia; gimnazjalista musi posiadać świadectwo ukończe-
nia szkoły podstawowej. Zgłoszenie ma formę pisemną, a jego wzór może określić 
organ prowadzący lub szkoła (art. 20v u.s.o.) ( WZÓR 1 ).
Zgodnie z art. 20u u.s.o. zgłoszenie przyjęcia ucznia do klasy pierwszej publicznej 
szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku 
braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwier-
dzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3) adres zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je 

posiadają.
Jeżeli przyjęcie ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły wymaga przeprowadzenia 
zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe – 
w szczególności w związku ze zmianą szkoły przez ucznia w trakcie roku szkolnego 
– dyrektor szkoły może przyjąć ucznia dopiero po uzyskaniu zgody organu prowa-
dzącego, którą wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek wo-
jewództwa (art. 20a ust. 3 w zw. z art. 20zf pkt 2 u.s.o.).
Postępowanie rekrutacyjne na nowych zasadach jest przeprowadzane, tylko je-
żeli po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej lub 
gimnazjum, na podstawie zgłoszeń rodziców, pozostaną wolne miejsca, na które 
wnioski o przyjęcie złożą rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem szko-
ły. W pełnym zakresie postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w szkołach 
ponadgimnazjalnych, jeżeli zgłosi się więcej kandydatów, niż jest wolnych miejsc, 
a kandydaci posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, zaś w przypadku kan-
dydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie 
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekar-
skich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, 
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studentów i uczestników studiów doktoranckich (art. 20f ust. 1 u.s.o.). Dyrektor 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej nie może odmówić przyjęcia ucznia, który 
ukończył szkołę podstawową lub gimnazjum i jest laureatem lub finalistą olimpiady 
przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 
lub ponadwojewódzkim oraz wybrał konkretną szkołę – tacy uczniowie są przyjmo-
wani w pierwszej kolejności.
W rekrutacji biorą udział także dzieci ubiegające się o przyjęcie do szkoły integracyj-
nej lub oddziału integracyjnego, nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, a także dzieci posiada-
jące orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie 
do publicznej szkoły ogólnodostępnej (w przypadku dzieci realizujących obowiązek 
szkolny – jeśli rodzice nie zgłosili ich do szkoły obwodowej). Uczniowie niepełno-
sprawni z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani bez po-
stępowania rekrutacyjnego do oddziałów specjalnych lub szkoły specjalnej, oddziału 
integracyjnego lub szkoły integracyjnej oraz szkół działających przy placówkach 
oświatowych wymienionych w art. 2 pkt 5 u.s.o. Na podstawie art. 71b ust. 5 u.s.o. 
starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia posiadającego orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu od-
powiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności.
Dyrektor szkoły odpowiada za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na 
wolne miejsca. Rekrutację wszczyna wniosek rodziców dziecka, prawnych opieku-
nów dziecka lub osoby (podmiotu) sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
Dyrektor nie prowadzi rekrutacji tylko w przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych 
przez rodziców spoza obwodu nie przekracza liczby wolnych miejsc.
Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 
informatycznych, jeśli szkoła nimi dysponuje.

Pytanie

Czy nowe zasady naboru do szkół obowiązują również szkoły specjalne, 
tzn. szkołę podstawową, gimnazjum i zasadniczą szkołę zawodową wcho-
dzące w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego?

Odpowiedź

Zasady rekrutacji wprowadzone nowelą z dnia 6 grudnia 2013 r. nie dotyczą uczniów 
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowanych do przedszkoli 
i szkół specjalnych wszystkich typów.

Zasady rekrutacji uczniów do szkół i placówek publicznych zostały określone w usta-
wie o systemie oświaty. Obowiązują one od 19 stycznia 2014 r. i zostały wprowadzo-
ne nowelą z dnia 6 grudnia 2013 r. Ustawodawca nie określa wprost, że uczniowie 
szkół specjalnych nie podlegają rekrutacji określonej w rozdziale 2a u.s.o., jednak-
że w uzasadnieniu ustawy zmieniającej wskazał placówki i szkoły, do których nie 
stosuje się zasad dotyczących rekrutacji zawartych w ustawie o systemie oświaty. 
Ustawodawca podkreślił także w uzasadnieniu, że jednym ze sposobów przyjmo-
wania kandydatów do szkół jest kierowanie ich na podstawie orzeczeń o potrzebie 

Bogusława  
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