
1. Procedura rekrutacji do szkół publicznych

Procedura szczegółowo przedstawia zagadnienia dotyczące kolejnych czynności 
wykonywanych w toku postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla 
młodzieży. Opracowanie prezentuje również terminy wykonywania poszczegól-
nych zadań oraz zawiera wzory niezbędnej dokumentacji. Z tego względu można 
je w szczególności polecić dyrektorom i pracownikom szkół wchodzącym w skład 
komisji rekrutacyjnej, a także rodzicom kandydatów na uczniów.

Uczestnicy:
– rodzice kandydatów na uczniów szkoły;
– dyrektor szkoły;
– komisja rekrutacyjna.

Podstawa prawna:
–  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 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.);
–  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).

1.1. Czynności poprzedzające rekrutację

Zadanie 1□ Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (publicz-
nego gimnazjum)

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 rodzice uczniów  zgłoszenie ucznia do 
klasy pierwszej publicz-
nej szkoły podstawowej 
(publicznego gimnazjum) 
( WZÓR 1 )

 przed terminem roz-
poczęcia postępowania 
rekrutacyjnego

§



Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20e ust. 1 u.s.o. – do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do 

klasy pierwszej publicznego gimnazjum, w którym ustalono obwód, przyjmuje się 
na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Zadanie 2□ Ustalenie przez dyrektora liczby wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła 
po przyjęciu z urzędu do klas pierwszych uczniów do szkoły obwodowej

Osoba 
odpowiedzialna

 dyrektor szkoły

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20a ust. 1 u.s.o. – postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół przepro-

wadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w klasach pierwszych 
szkół wszystkich typów. Uczniowie, którzy uczyli się w szkole w niższej klasie, kon-
tynuują w niej naukę w kolejnych klasach i nie biorą udziału w rekrutacji.

 Art. 20a ust. 2 u.s.o. – dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum z urzędu przyj-
muje uczniów zamieszkałych w obwodzie.

1.2. Przebieg rekrutacji

Zadanie 1□ Ogłoszenie terminów rekrutacji

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 organ prowadzący  ogłoszenie organu 
prowadzącego o termi-
nach rekrutacji do szkół 
podstawowych i gimna-
zjów ( WZÓR 2 )

 do końca stycznia 
2016 r.

Podstawa prawna z komentarzem
 § 14 ust. 2 oraz załączniki nr 2–4 do r.p.p.k. – organ prowadzący szkoły podsta-

wowe do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności 
w postępowaniu rekrutacyjnym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania 
czynności oraz kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania re-
krutacyjnego.
Organ prowadzący gimnazja do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości 
kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.



 kurator oświaty  ogłoszenie kuratora 
oświaty o terminach rekru-
tacji do gimnazjów i szkół 
p o n a d g i m n a z j a l n y c h 
( WZÓR 3 )

Podstawa prawna z komentarzem
 § 14 ust. 3 oraz załączniki nr 3–4 do r.p.p.k. – kurator oświaty do końca stycznia 

podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekruta-
cyjnym do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zawierający szczegółowe terminy 
dokonywania czynności.

 dyrektor szkoły  – zarządzenie dyrek-
tora gimnazjum (szko-
ły ponadgimnazjalnej) 
w sprawie informacji 
o terminach rekrutacji 
( WZÓR 16 )

–  zarządzenie dyrektora 
szkoł y podstawowej 
w sprawie informacji 
o terminach rekrutacji 
( WZÓR 17 )

 od 1 stycznia 2016 r. 
do końca lutego

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 39 ust. 1 pkt 1 u.s.o. – dyrektor kieruje działalnością jednostki oświatowej 

i reprezentuje ją na zewnątrz, a więc jest uprawniony do informowania o obowią-
zujących terminach rekrutacji.
Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej do końca lutego podaje do publicznej wiado-
mości obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny podane na świadectwie 
ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na 
pierwszym etapie.

Zadanie 2□ Składanie wniosków przez rodziców ucznia (pełnoletniego ucznia) o przyjęcie 
do szkoły

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 rodzice ucznia
(pełnoletni uczeń)

 – wniosek o przyjęcie 
dziecka do szkoły pod-
stawowej ( WZÓR 4 )

 –  nie krótszy niż 14 dni 
i nie później niż do 
końca czerwca (szko-
ła podstawowa)



–  wniosek o przyjęcie ucz-
nia do klasy pierwszej 
publicznego gimnazjum 
( WZÓR 5 )

–  oświadczenie o wielo-
dzietności rodziny kan-
dydata ( WZÓR 6 )

–  nie krótszy niż 14 dni 
i nie później niż do 
pierwszego wtorku po 
zakończeniu zajęć dy-
daktyczno-wychowaw-
czych (gimnazjum)

–  nie krótszy niż 14 dni 
i nie później niż do 
pierwszego wtorku po 
zakończeniu zajęć dy-
daktyczno-wychowaw-
czych (szkoła ponad-
gimnazjalna)

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20a ust. 4 u.s.o. – wniosek rodzica ucznia (pełnoletniego ucznia) wszczyna 

postępowanie rekrutacyjne do szkół pozaobwodowych oraz ponadgimnazjalnych.
 Art. 20s i 20t u.s.o. – przepisy te określają treść wniosku i załączników składanych 

na potwierdzenie spełniania kryteriów rekrutacyjnych:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (czyli oświadczenie, że w ro-

dzinie wychowuje się łącznie co najmniej troje dzieci);
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepeł-

nosprawność (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej 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), orzeczenie o niepełnosprawności lub 
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie zawie-
ra dane określone w § 13 rozporządzenia 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);

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewycho-
wywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (orzeczenie sądu, 
umowa zawarta ze starostą, zaświadczenie wydane przez starostę o objęciu 
dziecka pieczą zastępczą);

5) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych 
przez organ prowadzący;

6) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowa-
dzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata;

7) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata pozostałych warunków 
rekrutacyjnych, odpowiednio: świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie 
o szczegółowych wynikach sprawdzianu szóstoklasisty lub egzaminu gimna-
zjalnego, oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez 
kandydata, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopol-
skich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych 



 o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w przypadku szkoły prowa-
dzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 
opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w spra-
wie pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 
ponadgimnazjalnej.

 Art. 20v u.s.o. – organ prowadzący może określić wzór wniosku.
 Art. 20za u.s.o. – wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych 

publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wnio-
sku do większej liczby placówek.

 Załączniki nr 2–4 do r.p.p.k. – rodzice ucznia (pełnoletni uczeń) składają wniosek 
o przyjęcie do:

1) szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
dziecko kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w ter-
minie nie krótszym niż 14 dni i nie później niż do końca czerwca;

2) gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów bra-
nych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie nie krótszym niż 
14 dni i nie później niż do pierwszego wtorku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych;

3) szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie nie 
krótszym niż 14 dni i nie później niż do pierwszego wtorku po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych.

Zadanie 3□ Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej

Osoba 
odpowiedzialna Termin

 rodzice ucznia
(pełnoletni uczeń)

 do pierwszego wtor-
ku po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno-wychowaw-
czych

Podstawa prawna z komentarzem
 Załączniki nr 3 i 4 do r.p.p.k. – rodzice uzupełniają wniosek o przyjęcie do:

– gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadcze-
nie o wynikach sprawdzianu od ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-wychowaw-
czych do pierwszego wtorku po zakończeniu zajęć;

– szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o za-
świadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od ostatniego dnia zajęć 
dydaktyczno -wychowawczych do pierwszego wtorku po zakończeniu zajęć.



Zadanie 4□ Powołanie i działania komisji rekrutacyjnej

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 dyrektor szkoły  – zarządzenie dyrek-
tora szkoły podstawo-
wej (gimnazjum, szko-
ły ponadgimnazjalnej) 
w sprawie powołania 
komisji rekrutacyjnej 
oraz wyznaczenia jej 
p r z e w o d n i c z ą c e g o 
( WZÓR 9 )

–  regulamin komisji rekru-
tacyjnej przy publicznej 
szkole podstawowej 
(gimnazjum) ( WZÓR 10 )

–  regulamin komisji re-
krutacyjnej przy szko-
le ponadgimnazjalnej 
( WZÓR 11 )

 przed rozpoczęciem 
prac komisji
Komisja działa przez cały 
okres postępowania re-
krutacyjnego.

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zb u.s.o. – komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor, który wyznacza jej 

przewodniczącego oraz przekazuje komisji wnioski rodziców wraz z załącznikami.
 § 11 r.p.p.k. – od 1 stycznia 2016 r. w skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej 

postępowanie rekrutacyjne do szkoły musi wchodzić co najmniej trzech nauczycieli 
tej szkoły. Jeżeli w szkole jest zatrudnionych mniej niż trzech nauczycieli, skład ko-
misji rekrutacyjnej uzupełnia się o przedstawicieli lub przedstawiciela organu pro-
wadzącego, których wyznacza odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
starosta lub marszałek województwa.
Komisja prowadzi postępowanie rekrutacyjne, w którym w szczególności bada i we-
ryfikuje, czy kandydaci na ucznia spełniają kryteria rekrutacyjne.

 komisja rekrutacyjna  – zobowiązanie rodzi-
ców przez komisję rekru-
tacyjną do przedłożenia 
dokumentów w postę-
powaniu rekrutacyjnym 
do szkoł y publicznej 
( WZÓR 18 )

 nie później niż w ter-
minie:
–  6 dni od ostatniego dnia 

na złożenie wniosku 
o przyjęcie do szkoły 
podstawowej



–  pismo do organu prowa-
dzącego w sprawie po-
twierdzenia spełniania 
przez kandydata na ucz-
nia szkoły kryterium re-
krutacyjnego ( WZÓR 19 )

–  3 dni od pierwszego 
wtorku po zakończe-
niu zajęć dydaktycz-
no -w ychowawczych 
w rekrutacji do gim-
nazjum oraz szkoł y 
ponadgimnazjalnej

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20t ust. 7 u.s.o. – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać przedło-

żenia przez rodziców dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekruta-
cyjnych, może także zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwe-
go ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 Załączniki nr 2–4 do r.p.p.k. – komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyję-
cie do szkoły oraz przewodniczący komisji rekrutacyjnej wyznacza termin złożenia 
dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, a także 
zwraca się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności, nie później niż 
w terminie:

– 6 dni od ostatniego dnia na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej;
– 3 dni od pierwszego wtorku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowaw-

czych w rekrutacji do gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. 

 komisja rekrutacyjna  –  protokół posiedze-
nia komisji rekrutacyjnej 
w publicznej szkole pod-
stawowej (gimnazjum) 
( WZÓR 13 )

–  protokół posiedzenia 
ko mi sji re kru ta cyj nej 
w szko le ponad gimna-
zjal nej ( WZÓR 14 )

 na każdym posiedze-
niu

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zb ust. 2 pkt 5 u.s.o. – komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postę-

powania rekrutacyjnego.
 § 12 ust. 7 i 8 r.p.p.k. – protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szcze-

gólności:
– datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej;
– imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posie-

dzeniu;
– informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach;
– załączniki.

Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.



Zadanie 5□ Ustalenie i ogłoszenie wyników rekrutacji

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 komisja rekrutacyjna  lista kandydatów zakwa-
lifikowanych i niezakwalifi-
kowanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym do szkoły 
publicznej ( WZÓR 20 ) 

 nie później niż w ter-
minie 22 dni od ostatnie-
go dnia na weryfikację 
wniosków o przyjęcie do 
szkoły

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zc u.s.o. – komisja ustala i podaje wyniki postępowania rekrutacyjnego 

do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i nieza-
kwalifikowanych.
Następnie komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danej publicznej szkoły, 
jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został on zakwalifikowany oraz zło-
żył wymagane dokumenty – w szczególności potwierdzenie przez rodzica ucznia 
(pełnoletniego ucznia) zamiaru zapisania ucznia do szkoły.

 Załączniki nr 2–4 do r.p.p.k. – komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiado-
mości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie później niż 
w terminie 22 dni od ostatniego dnia na weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły.

 komisja rekrutacyjna  lista kandydatów przy-
jętych i nieprzyjętych w po-
stępowaniu rekrutacyj-
nym do szkoły publicznej 
( WZÓR 21 )

 nie później niż w ter-
minie 3 dni od ostatniego 
dnia na potwierdzenie 
woli przyjęcia do szkoły

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zc ust. 3 u.s.o. – komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nie później niż w terminie 3 dni od ostat-
niego dnia na potwierdzenie woli przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

 rodzice ucznia
(pełnoletni uczeń)

 potwierdzenie woli 
przyjęcia dziecka do 
szko ł y podstawowej 
( WZÓR 22 )

 w terminie nie krót-
szym niż:
–  2 dni od podania list do 

publicznej wiadomości 
(szkoła podstawowa)

–  2 dni od podania list do 
publicznej wiadomości 
(gimnazjum)

–  6 dni od podania list do 
publicznej wiadomości 
(szkoła ponadgimna-
zjalna)



Podstawa prawna z komentarzem
 Załączniki nr 2–4 do r.p.p.k. – rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat potwier-

dza wolę przyjęcia do szkoły:
– podstawowej – w formie pisemnego oświadczenia w terminie nie krótszym niż 

2 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych;

– gimnazjum – przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (o ile ich nie złożył 
w toku uzupełnienia wniosku) w terminie nie krótszym niż 2 dni od podania 
do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifi-
kowanych;

– szkoły ponadgimnazjalnej – przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończe-
nia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile 
ich nie złożył w toku uzupełnienia wniosku) w terminie nie krótszym niż 6 dni 
od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie-
zakwalifikowanych.

Zadanie 6□ Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 organ prowadzący  ogłoszenie organu 
prowadzącego o termi-
nach rekrutacji do szkół 
podstawowych i gimna-
zjów ( WZÓR 2 )

 do końca stycznia

Podstawa prawna z komentarzem
 Załączniki nr 2 i 3 do r.p.p.k. – terminy i szczegółowy harmonogram czynności 

w postępowaniu uzupełniającym podaje organ prowadzący szkoły podstawowej 
do końca stycznia.

 kurator oświaty  ogłoszenie kuratora 
oświaty o terminach rekru-
tacji do gimnazjów i szkół 
p o n a d g i m n a z j a l n y c h 
( WZÓR 3 )

 do końca stycznia

Podstawa prawna z komentarzem
 Załączniki nr 3 i 4 do r.p.p.k. – terminy i szczegółowy harmonogram czynności 

w postępowaniu uzupełniającym podaje do końca stycznia kurator oświaty dla gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych.



 dyrektor szkoły  postępowanie uzu-
pełniające powinno za-
kończyć się do końca 
sierpnia roku szkolnego 
poprzedzającego rok 
szkolny, na który jest ono 
przeprowadzane

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zd ust. 1 i 3 u.s.o. – jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjne-

go publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przepro-
wadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające prowadzi dyrek-
tor, gdy zgłosi się większa liczba kandydatów niż liczba wolnych miejsc.

 Art. 20zd ust. 2 u.s.o. – postępowanie uzupełniające musi zakończyć się najpóź-
niej w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego, na który jest 
prowadzona rekrutacja.

 Art. 20zd ust. 3 u.s.o. – do postępowania uzupełniającego przepisy rozdzia-
łu 2a u.s.o. stosuje się odpowiednio, co oznacza tworzenie dokumentacji analogicz-
nej do dokumentacji w postępowaniu rekrutacyjnym.

 rodzice ucznia  – wniosek o przyjęcie 
dziecka do szkoły pod-
stawowej ( WZÓR 4 )

–  wniosek o przyjęcie ucz-
nia do klasy pierwszej 
publicznego gimnazjum 
( WZÓR 5 )

–  oświadczenie o wielo-
dzietności rodziny kan-
dydata ( WZÓR 6 )

 w terminie nie krót-
szym niż 2 dni i nie 
wcześniej niż od dnia 
podania do publicznej 
wiadomości listy kandy-
datów przyjętych i nie-
przyjętych w postępowa-
niu rekrutacyjnym

Podstawa prawna z komentarzem
 Załączniki nr 2–3 do r.p.p.k. – wnioski o przyjęcie do szkoły są składane w ter-

minie nie krótszym niż 2 dni i nie wcześniej niż od dnia podania do publicznej wiado-
mości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 komisja rekrutacyjna  nie później niż w ter-
minie:
–  6 dni od ostatniego dnia 

na złożenie wniosku 
o przyjęcie do szkoły 
w postępowaniu uzupeł-
niającym (szkoła podsta-
wowa i gimnazjum)



–  3 dni od ostatniego dnia 
na złożenie wniosku 
o przyjęcie do szkoły 
w postępowaniu uzu-
pełniającym (szkoła 
ponadgimnazjalna)

Podstawa prawna z komentarzem
 Załączniki nr 2–3 do r.p.p.k. – komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie 

do szkoły:
– podstawowej i gimnazjum – nie później niż w terminie 6 dni od ostatniego dnia 

na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym;
– szkoły ponadgimnazjalnej – nie później niż w terminie 3 dni od ostatniego dnia 

na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym.

 komisja rekrutacyjna  lista kandydatów za-
kwalifikowanych i nie-
z a k w a l i f i k o w a n y c h 
w postępowaniu uzupeł-
niającym do szkoły pub-
licznej ( WZÓR 23 )

 nie później niż 1 dzień 
od ostatniego dnia na 
rozpatrzenie w postępo-
waniu rekrutacyjnym od-
wołania od rozstrzygnię-
cia komisji rekrutacyjnej

Podstawa prawna z komentarzem
 Załączniki nr 2–4 do r.p.p.k. – komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiado-

mości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie później niż 
w terminie 1 dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 rodzice ucznia
(pełnoletni uczeń)

 potwierdzenie woli 
przyjęcia dziecka do szkoły 
podstawowej ( WZÓR 22 )

 w terminie nie krót-
szym niż 2 dni od dnia 
podania do publicznej 
wiadomości listy kandy-
datów zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowa-
nych w postępowaniu 
uzupełniającym

Podstawa prawna z komentarzem
 Załączniki nr 2–4 do r.p.p.k. – rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat potwier-

dza wolę przyjęcia do szkoły w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia podania do 
publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
w postępowaniu uzupełniającym.
Do szkoły podstawowej potwierdzenie składa się w formie pisemnego oświad-
czenia, do gimnazjum – przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, a do szkoły 
ponadgimnazjalnej – przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimna-
zjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.



 komisja rekrutacyjna  lista kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych 
w postępowaniu uzupeł-
niającym do szkoły pub-
licznej ( WZÓR 24 )

 nie później niż do 
końca sierpnia

Podstawa prawna z komentarzem
 Załączniki nr 2–4 do r.p.p.k. – Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiado-

mości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nie później niż do końca sierpnia.

1.3. Środki zaskarżenia w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Zadanie 1□ Uzasadnienie negatywnego rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 rodzice ucznia 
(pełnoletni uczeń)

 wniosek o sporządze-
nie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia ucznia do szkoły 
( WZÓR 8 )

 7 dni od ogłoszenia 
listy kandydatów przy-
jętych i kandydatów nie-
przyjętych

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zc ust. 6 u.s.o. – w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiado-

mości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

 komisja rekrutacyjna  uzasadnienie roz-
strzygnięcia komisji re-
krutacyjnej w sprawie od-
mowy przyjęcia do szkoły 
( WZÓR 15 )

 5 dni od otrzymania 
wniosku rodziców

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zc ust. 7 u.s.o. – komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie rozstrzyg-

nięcia o nieprzyjęciu kandydata w terminie 5 dni od otrzymania wniosku rodziców. 
Uzasadnienie powinno zawierać elementy wymienione w art. 107 k.p.a.



Zadanie 2□ Odwołanie rodziców ucznia (pełnoletniego ucznia) do dyrektora szkoły od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 rodzice ucznia
 (pełnoletni uczeń)

 odwołanie rodzica 
ucznia (pełnoletniego 
ucznia) do dyrektora szko-
ły publicznej od rozstrzyg-
nięcia komisji rekrutacyj-
nej ( WZÓR 27 )

 7 dni od dnia otrzy-
mania uzasadnienia roz-
strzygnięcia komisji re-
krutacyjnej

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zc ust. 8 u.s.o. – rodzic ucznia (pełnoletni uczeń) może wnieść do dyrek-

tora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania pisemnego uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Zadanie 3□ Decyzja administracyjna dyrektora

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 dyrektor szkoły  decyzja dyrektora szko-
ły dotycząca odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej ( WZÓR 12 )

 7 dni od otrzymania 
odwołania

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zc ust. 9 u.s.o. – dyrektor rozpatruje odwołanie rodziców ucznia (pełno-

letniego ucznia) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, po zapoznaniu się 
z jego treścią oraz z dokumentacją komisji rekrutacyjnej.

Zadanie 4□ Skarga rodziców ucznia (pełnoletniego ucznia) do sądu administracyjnego na 
decyzję dyrektora

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 rodzice ucznia
(pełnoletni uczeń)

  skarga rodzica do wo-
jewódzkiego sądu admini-
stracyjnego na decyzję dy-
rektora szkoły publicznej 

 30 dni od dnia dorę-
czenia decyzji dyrektora



2. Procedura rekrutacji do publicznych szkół 
artystycznych

Procedura szczegółowo przedstawia zagadnienia dotyczące kolejnych czynności 
wykonywanych w toku postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół arty-
stycznych. Opracowanie prezentuje również terminy wykonywania poszczególnych 
zadań oraz zawiera wzory niezbędnej dokumentacji. Procedurę można w szczegól-
ności polecić dyrektorom i pracownikom szkół artystycznych, wchodzącym w skład 
komisji rekrutacyjnej, a także rodzicom kandydatów na uczniów.

Uczestnicy:
– rodzice kandydatów na uczniów szkoły;
– dyrektor szkoły;
– komisja rekrutacyjna.

Podstawa prawna:
–  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.);
–  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 przecho-
dzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686).

2.1. Czynności poprzedzające rekrutację

Zadanie□ Ustalenie przez dyrektora liczby wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła

Osoba 
odpowiedzialna Termin

 dyrektor szkoły  przed terminem roz-
poczęcia postępowania 
rekrutacyjnego

Podstawa prawna z komentarzem
 § 2 r.p.u.s.a. – kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klas pierwszych pub-

licznych szkół artystycznych różnych typów.
Uczniowie, którzy uczyli się w szkole w niższej klasie, kontynuują w niej naukę w ko-
lejnych klasach i nie biorą udziału w rekrutacji.

§

o utrzymaniu w mocy roz-
strzygnięcia komisji rekru-
tacyjnej ( WZÓR 25 )

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20zc ust. 9 u.s.o. – na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy 

skarga do sądu administracyjnego, wniesiona w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
decyzji (art. 118 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

1.4. Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego

Zadanie□ Rozpatrzenie wniosku rodziców ucznia (pełnoletniego ucznia) o przyjęcie ucz-
nia do szkoły w trakcie roku szkolnego

Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja Termin

 dyrektor szkoły  decyzja dyrektora 
szkoły publicznej w spra-
wie przyjęcia ucznia 
w trakcie roku szkolnego 
( WZÓR 26 )

 bez zbędnej zwłoki

Podstawa prawna z komentarzem
 Art. 20a ust. 2 u.s.o. – o przyjęciu ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego 

na wniosek rodziców decyduje dyrektor, jeśli szkoła dysponuje wolnym miejscem. 
Z urzędu są przyjmowane dzieci do szkoły obwodowej.
Uczeń przyjmowany w trakcie roku szkolnego nie bierze udziału w rekrutacji.

 Art. 35 § 1 k.p.a. – dyrektor powinien rozpoznać wniosek bez zbędnej zwłoki.


