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Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej  

Szkoły Podstawowej nr 191 

im. J. I. Kraszewskiego 

na rok szkolny 2017/2018 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin określa tryb przyjmowania dzieci do Szkoły Podstawowej nr 191 im. J. I. 

Kraszewskiego w Warszawie, kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym, sposób 

przeliczania punktów, terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty oraz 

terminy składania dokumentów. 

 

§ 2. Regulamin stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 191 im. J. I. 

Kraszewskiego w Warszawie (do oddziałów ogólnodostępnych). 

 

§ 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć 

także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem. 

 

§ 4. 1. Do klas I przyjmowane są: 

           1) dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym; 

           2) dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko 

korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma 

rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 

o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

 

     2. Dziecko, które roku szkolnym 2016/2017 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie, 

której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły w 

terminie do 24 marca 2017 r.           

 

 

 

Rozdział 2 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie publicznej szkoły podstawowej 

     § 5. Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z 

rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało 

powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na 

równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania 

dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa 

stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. 

 

     § 6. 1. Do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego w 

Warszawie, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z 

urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców. Każde dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I 

w szkole obwodowej. Organ prowadzący szkołę podstawową ogólnodostępną określa wzór 

zgłoszenia. 
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2. Formularze zgłoszenia dostępne są w siedzibie Szkoły i w systemie informatycznym. 

 

3. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i 

kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń (art.151 ust.2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 

 

 

Rozdział 3 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej 

     § 7. 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 191 im. J. I. 

Kraszewskiego w Warszawie, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców 

kandydata. 

 

     2. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając 

własną listę preferencji. 

 

     3. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. 

 

     4. Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o 

przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. 

 

     5. Umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że 

dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej 

szkoły. 

 

     6. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady m. st. 

Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określania kryteriów 

rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, 

liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia zgodnie z art. 133 ust. 2,3 i 6 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

 

 

§ 8.1. [Kryteria] W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w § 7, brane są pod 

uwagę kryteria, którym przyznano określoną liczbę punktów. Są to: 

1) Zamieszkanie kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się Szkoła 

Podstawowa nr 191 im. J. I. Kraszewskiego (62 pkt.).  

2) Zamieszkanie kandydata na terenie innej dzielnicy m. st. Warszawy niż ta, w której 

znajduje się wybrana szkoła (32 pkt.). 

3) Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku 

szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie (14 pkt.).  

4) Ubieganie się o przyjęcie do klasy 1 w Szkole Podstawowej nr 191 w Warszawie, 

jeżeli odległość szkoły od miejsca zamieszkania nie przekracza 3 km (4 pkt.).  

5) Rozliczanie się przez rodziców/ opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna 

prawnego mieszkającego w m.st. Warszawie z podatku dochodowego od osób 

fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m. st. Warszawy (2 pkt.). 

6) Wielodzietność rodziny kandydata (1 pkt).  
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7) Niepełnosprawność kandydata (1 pkt).  

8) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (1 pkt).  

9) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (1 pkt).  

10) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (1 pkt.).  

11) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (1 pkt).  

12) Objęcie kandydata pieczą zastępczą (1 pkt). 

 

     2. Dokumenty i informacje niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów:   

1) w zakresie pkt. 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu 

kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła; 

2) w zakresie pkt. 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu 

kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się 
wybrana szkoła; 

3) uprawnienie do skorzystania z kryterium określonego w pkt. 3 potwierdza na 

wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 191; 

4) w zakresie pkt. 4 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka 

w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie; 

5) w zakresie pkt. 5 – kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub 

innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM uprawniających do 

przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką, zawierających 

oznaczenie potwierdzające uprawnienie do zniżki „e-hologram” lub kopia pierwszej 

strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym 

zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt 

złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe 

poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 

teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO); 

 6) w zakresie pkt. 6 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności 

rodziny kandydata. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która 

wychowuje troje i więcej dzieci (art.4 ustawy Prawo oświatowe); 

 7) w zakresie pkt. 7-10 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); 

 8) w zakresie pkt. 11 - kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego 

rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem (samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowanie dziecka przez pannę, 

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 

wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co 

najmniej jedno dziecko z jego rodzicem art.4 ustawy Prawo oświatowe) 

9) w zakresie pkt. 12 - kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.). 
  

     3. Spełnianie kryteriów określonych w § 8. ust.1 rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani 

są potwierdzić dołączając do wniosku wskazane dokumenty. Kopie dokumentów poświadcza 

za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on 

obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów. 
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 4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia”. 

 

    § 9. 1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej nr 191 im. J. I. 

Kraszewskiego w Warszawie przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

 

    2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu 

informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. 

 

    3. Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia 

rekrutacji, a datą jej zakończenia. Godziny i daty wprowadzenia danych do systemu, 

wydrukowania wniosku, jego złożenia w szkole i zatwierdzenia nie mają wpływu na przyjęcie 

dziecka. 

 

     4. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu wypełniają w 

systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie, drukują go i po podpisaniu przez oboje 

rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru. 

 

     5. Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek/zgłoszenie w 

dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów 

składają go w szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku /zgłoszeniu 

wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego Dyrektor Szkoły. 

 

     6. Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych 

informacji ze stanem faktycznym. 

 

     7. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu 

z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia 

wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest pracownik upoważniony przez Dyrektora Szkoły. 

 

     8. Wniosek rozpatruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. Do 

wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają określone w uchwale Rady m. st. Warszawy 

oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. 

 

9. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz 

w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja 

Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

 

10. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców i prawnych 

opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w 

oświadczeniach oraz zwrócić się do Burmistrza Dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. 

 

11. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych Komisja  
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Rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki 

postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

    12. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników Komisja 

Rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na liście 

preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego). 

 

    13. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników po wzięciu 

pod uwagę miejsca szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do 

najmniej preferowanego), Komisja Rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji dokonuje 

wyboru losowo poprzez losowanie kandydatów. 

 

    14. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają 

pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. 

 

    15. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany 

do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu. Podaje do publicznej wiadomości listę 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym 

miejscu siedziby szkoły. 

 

    16. Z pracy Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół. 

 

     § 10. [Procedura odwoławcza] 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji 

Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 

publicznej szkoły podstawowej. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia 

wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy 

przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia, oraz liczbę punktów 

uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 2. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 191 im. J. I. 

Kraszewskiego odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w § 10.1. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

 

 3. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

     § 11. [Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanym ze względu na niepełnosprawność]  
1. Uzupełniając wniosek, należy wybrać: 

1) W pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego, a następnie grupy rekrutacyjne ogólnodostępne; 

          lub 

2) W pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne ogólnodostępne, a następnie grupy 

rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

     2. Wypełniony i podpisany wniosek rodzice składają w szkole pierwszego wyboru. 
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     3. Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - wydanego 

na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej. 

 

     4.  Postępowanie rekrutacyjne kandydatów do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi 

Komisja Rekrutacyjna. 

 

    § 12. [Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym]  

    1. Rodzice dzieci urodzonych w roku 2009, które rozpoczną edukację w klasie I w roku 

szkolnym 2017/2018, w celu zapisania dziecka do klasy I w szkole obwodowej powinni: 

1) Pobrać w szkole obwodowej lub z systemu rekrutacji druk zgłoszenia. 

2) Wypełnić odręcznie, podpisać i złożyć szkole obwodowej. 

 

    2. Dane zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu elektronicznego Dyrektor Szkoły 

obwodowej.  

 

     3.  Jeżeli rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do klasy I w szkole innej niż obwodowa 

powinni:  

1) Pobrać w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście 

preferencji), lub z systemu rekrutacji druk wniosku,  

2) Wypełnić odręcznie wniosek, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.  

 

     4.  Dane zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły 

pierwszego wyboru.  

 

     5. W przypadku wyboru szkoły innej niż obwodowa kandydaci biorą udział w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w terminach określonych w harmonogramie 

 

     §13.  [Terminy] Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018:  

 

 

Data 
Etap rekrutacji/czynność rodzica 

od do 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych 

do 24 marca  
 

Składanie przez rodziców dzieci realizujących 

obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej 

niż szkoła, w obwodzie, w której dziecko mieszka, 

wniosków o kontynuację edukacji w klasie I. 
 

29 marca 
od godz. 13.00 

10 kwietnia 
do godz. 20.00  

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń 

o przyjęcie. 
 

29 marca  
 

11 kwietnia 
do godz. 16.00 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego 

wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów. 
15 maja 

godz. 13.00 
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych. 

15 maja 19 maja Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  
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od godz. 13.00 do godz. 16.00 w szkole, do której zostało zakwalifikowane. 
23 maja 

godz. 13.00 
Opublikowanie list dzieci przyjętych  

i nieprzyjętych 

Procedura odwoławcza 

od 23 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić  

do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

rodzice mogą wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie 

od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych 

20 czerwca  
godz. 16.00 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu 

wolnych miejsc. 
20 czerwca 
godz. 16.00 

25 czerwca 
do godz. 20.00 

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o 

przyjęcie na wolne miejsca. 

 
20 czerwca 

 

 
26 czerwca 

do godz. 16.00 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego 

wniosku o przyjęcie oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów. 

30 czerwca 
godz. 13.00 

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych.  
30 czerwca 

od godz. 13.00 

 

5 lipca 
do godz. 16.00 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  

w szkole, do której zostało zakwalifikowane. 

7 lipca 
godz. 13.00 

Opublikowanie list dzieci przyjętych  

i nieprzyjętych. 
od 7 lipca Procedura odwoławcza. 

31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu 

wolnych miejsc. 

 

 

 

Rozdział 4 

Przechowywanie danych osobowych kandydatów oraz dokumentacji  

§ 14. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 

oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły podstawowej. 

 

§ 15. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie 

dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 

zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 
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Rozdział 5 

Przyjęcie ucznia do publicznej szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego 

§ 16. 1. O przyjęciu ucznia do Szkoły Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego w 

Warszawie, w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor, z 

wyjątkiem przypadków przyjęcia uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, którzy są 

przyjmowani z urzędu. 

 

2. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 1, wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, Dyrektor Szkoły 

może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

 


