
Regulamin rekrutacji 
Szkoły Podstawowej Nr 2 

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 
w Bielsku-Białej 

 
§ 1 

OBOWIĄZEK SZKOLNY 
 

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 
2. Do szkoły w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci obwodowe. 
3. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące  

w obwodzie szkoły. 
4. Decyzją dyrektora szkoły nabór do klas pierwszych może być prowadzona drogą elektroniczną.  
5. Zgłoszenia dziecka do szkoły dokonują rodzice/opiekunowie prawni. 
6. Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywa się wiosną w roku, w którym dziecko powinno 

rozpocząć naukę od września.  
7. Harmonogram oraz obowiązujące w rekrutacji do klasy pierwszej ustala organ prowadzący 

szkołę. Terminy te podawane są do wiadomości na stronie internetowej szkoły. 
8. Zapisy uczniów do klas programowo wyższych niż pierwsza odbywają się za zgodą dyrektora 

szkoły w przypadku wolnych miejsc w tych klasach. 
 

§ 2 
NABÓR DZIECI Z OBWODU SZKOŁY 

 
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia 
rodziców/opiekunów prawnych, do którego należy dołączyć oświadczenie o zamieszkaniu dziecka  
w obwodzie szkoły. 

 
§ 3 

REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY 

Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmuje się w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami na 
podstawie wniosku złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych. 

§ 4 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 
szkoły. 

2. Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o kryteria przyjęte przez organ 
prowadzący szkołę, sporządza protokół i przedstawia go dyrektorowi szkoły. 

3. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lista dzieci zakwalifikowanych do szkoły 
zostaje podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w szkole. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka  
do szkoły w terminie podanym w harmonogramie. 

5. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły jest równoznaczne z rezygnacją.  
6. W przypadku wolnych miejsc w klasie pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego dopuszcza się  postępowanie uzupełniające.  



§ 5 
KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW SPOZA REJONU SZKOŁY  

 
Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej ustala organ prowadzący 
szkołę. Kryteria te podawane są do wiadomości na stronie internetowej szkoły. 
 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Szczegóły procedur naboru podawane są do powszechnej wiadomości poprzez publikację na 
stronie internetowej szkoły. 

2. Niniejszy regulamin jest załącznikiem nr 7 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Reja  
w Bielsku-Białej i stanowi jego integralna część. 


