
 

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 

IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

z dnia 2 marca 2021 r. 

w sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnego, klas pierwszych  

i do klasy czwartej sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 im. L. Teligi  

w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2021/2022 

 

Na podstawie  :  

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.),  

- uchwały 486/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r.  

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w  szkołach  podstawowych oraz 

publicznych innych form prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki. 

- Nr 487/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r.  

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk 

Mazowiecki.  

- Zarządzenia nr 6/2021 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w sprawie terminów 

składania dokumentów na rok szkolny 2021/22 do oddziałów przedszkolnych, do  klas I szkół 

podstawowych, oraz do klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki na rok szkolny 2021/2022 

zarządza się co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłaszam rekrutację do oddziału  przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5  

im. L. Teligi w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z harmonogramem naboru, którego treść 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych przeprowadza się na wolne miejsca.  

3. Wychowanie przedszkolne realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych  obejmuje dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) . 

4. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.  

5. Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w I klasie szkoły 

podstawowej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym 

albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w 

szkole podstawowej . 

6. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują wychowanie przedszkolne. 

 

§ 2. 



1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu       

informatycznego.  

2. Na wyniki rekrutacji nie ma wpływu kolejność zgłoszeń.  

3. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą  udział dzieci zamieszkałe na terenie Gminy     

Grodzisk Mazowiecki. 

                                                           

§ 3. 

1.Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki na rok szkolny 2021-22 stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 4. 

1. Ogłaszam nabór do oddziałów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 5 im. L. Teligi w 

Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2021/2022 zgodnie z harmonogramem którego treść 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021-2022 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

Zarządzenia. 

                                                             

§ 5. 

1. Ogłaszam nabór do oddziału klasy czwartej sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 

im. L. Teligi w Grodzisku Mazowieckim o profilu piłka siatkowa dziewcząt i piłka nożna 

chłopców, na rok szkolny 2021-2022. 

2. Warunkiem utworzenia oddziału sportowego o którym mowa w ust. 1 jest zakwalifikowanie 

do klasy co najmniej 20 kandydatów. 

3. Warunki przyjęcia kandydatów do klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych 

określone zostały w art. 137 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe oraz w Regulaminie klasy 

sportowej o profilu piłka siatkowa i w Regulaminie klasy sportowej o profilu piłka nożna. 

Treść regulaminów udostępniona jest na stronie szkoły. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających te warunki niż liczba wolnych 

miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób 

sprawności fizycznej.  

5. Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, a także ogłoszenia listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej zostały określone w załączniku 

nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

6. Zgodnie z podanym harmonogramem, rodzice/prawni opiekunowie składają podanie  

o przyjęcie dziecka wraz z oświadczeniami, których treść stanowi załącznik nr 5  

do niniejszego Zarządzenia oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z informacją 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Podanie wraz z oświadczeniami i zgodą o których mowa w ust.6 należy złożyć  

w zamkniętej kopercie w szkole poprzez wrzucenie do oznaczonej urny w strefie chronionej na 

terenie szkoły (hol główny). 

8. Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły zgodnie z harmonogramem 

przeprowadza próby sprawnościowe. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja 

rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do przyjęcia.  



 9. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli 

zapisu. Wzór - Załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia. 

10. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych do klasy IV sportowej.  

 

§ 6. 

 

Rodzice/prawni opiekunowie mogą zasięgać informacji w sprawie rekrutacji telefonicznie, 

dzwoniąc do sekretariatu szkoły  22 734 60 20 lub elektronicznie  przesyłając emaile  na adres 

rekrutacja@sp5.grodzisk.pl . 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 

 

 

Małgorzata Okurowska 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 

 

 

 

Grodzisk Mazowiecki, 02.03.2020 r. 
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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 12/2021   

Dyrektora SP5  

z dnia 2 marca 2021 r.  

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych na rok szkolny 2021/2022 

Lp.  Rodzaj czynności  Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym  

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym  

1.  Złożenie przez rodziców/opiekunów 

prawnych obecnych przedszkolaków 

deklaracji kontynuowania edukacji w 

danej placówce wychowania przedszkolnego 

w roku szkolnym 2021/2022.  

4 marca godz. 

10.00  

 - 11 marca godz. 

12.00  

-  

2.  Rejestracja w systemie elektronicznym 

wniosku o przyjęcie do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego oraz złożenie w 

przedszkolu/szkole pierwszego wyboru 

podpisanego przez rodziców/opiekunów 

prawnych wniosku oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów.  

12 marca godz. 

10.00  

- 31 marca  godz. 

14.00  

9 sierpnia godz. 

10.00  

 - 13 sierpnia 

godz. 14.00  

3.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego i weryfikacja 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   

do 21 kwietnia  do 20 sierpnia  

4.  Opublikowanie list dzieci 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym.   

23 kwietnia godz. 

14.00  
24 sierpnia godz. 

14.00  

5.  Pisemne potwierdzenie przez 

rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia 

dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej, 

do której zostało zakwalifikowane.  

23 kwietnia godz. 

15.00  

- 29 kwietnia godz. 

14.00  

24 sierpnia godz. 

15.00  

- 26 sierpnia godz. 

14.00  

6.  Opublikowanie list dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych w postępowaniu 

rekrutacyjnym.  

30 kwietnia godz. 

14.00  
27 sierpnia godz. 

14.00  

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 12/2021   

Dyrektora SP5  

z dnia 2 marca 2021 r.  

 

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5  

w Grodzisku Mazowieckim 

1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.   

2. We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują minimum dwa i maksimum pięć placówek 

(grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji, w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie 

nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. 

  

3. Rodzice, którzy korzystają z komputera i Internetu:   

1) wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,  

2) drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu 

pierwszego wyboru.  

4. Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:   

1) pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,   

2) wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego 

wyboru,  

3) informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego 

dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik.  

5. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w placówce 

pierwszego wyboru poprzez wrzucenie do oznaczonej urny w strefie chronionej na 

terenie szkoły (hol główny).  

6. Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we 

wniosku ze stanem faktycznym.  

7. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku  

z informacjami w systemie informatycznym odpowiedzialny jest dyrektor szkoły 

pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik szkoły.  

8. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające 

spełnianie kryteriów.   

9. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).    

10. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.  

11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:  

1) żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia 

dokumentów),   



2) zwrócić się do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego o potwierdzenie okoliczności 

zawartych w oświadczeniach.  

12. Kolejnym etapem jest przydział dzieci do placówek na podstawie kryteriów zaznaczonych 

przez rodziców w systemie informatycznym i potwierdzonych przez komisję rekrutacyjną.  

13. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej 

wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.  

14. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli 

zapisu.  

1) Komisja rekrutacyjna:  

1) przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i 

rodzice potwierdzili wolę zapisu,  

2) podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 

przedszkola.  

2) Rodzice dzieci, które nie zostaną przyjęte mogą:  

1) złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (komisja sporządza uzasadnienie  

w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica kandydata),   

2) wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia (dyrektor rozpatruje odwołanie w 

terminie 7 dni od dnia jego otrzymania),   

3) złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora w ciągu 30 

dni od dnia otrzymania decyzji.   

Niniejsze działanie nie wstrzymuje procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez szkołę.   

 

3) Kryteria rekrutacyjne:  

1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Grodzisk 

Mazowiecki.  

2. W przypadku większej liczby dzieci spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 1, 

niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (tzw. kryteria 

ustawowe):  

1) wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);   

2) niepełnosprawność dziecka;  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;  

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;  

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;  

6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (oznacza to wychowywanie 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); 7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.  



3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła  nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria 

naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria, określone w Uchwale Nr 

486/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. (tzw. 

kryteria samorządowe):  

  

  

  

L 

p.  

  

Kryterium  

Wartość 

kryterium 

w  

punktach  

Rodzaj dokumentu  

potwierdzającego 

spełnianie  

kryterium  

1.  Dziecko objęte obowiązkiem rocznego 

przygotowania przedszkolnego.  

32  Wniosek o przyjęcie 

dziecka  

do placówki publicznej  

2.  Dziecko pięcioletnie, sześcioletnie i dziecko 

z odroczonym obowiązkiem szkolnym, 

ubiegające się o przyjęcie do placówki  

położonej w obwodzie szkoły podstawowej 

właściwej dla miejsca zamieszkania  

16  Wniosek o przyjęcie 

dziecka do placówki 

publicznej  

3.  Dziecko, którego oboje rodziców/prawnych 

opiekunów lub rodzic samotnie je 

wychowujący, mieszka w Gminie Grodzisk 

Mazowiecki i rozlicza podatek dochodowy 

od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 

w Grodzisku Mazowieckim   

8  Oświadczenia o rozliczaniu 

podatku dochodowego od 

osób fizycznych w 

Urzędzie Skarbowym w  

Grodzisku Mazowieckim 

lub kserokopie Grodziskich  

Kart Mieszkańca  

4  Dziecko, którego jedno z rodziców/ 

prawnych opiekunów mieszka w Gminie 

Grodzisk Mazowiecki i rozlicza podatek 

dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 

Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim  

4  Oświadczenie o rozliczaniu 

podatku dochodowego od 

osób fizycznych w 

Urzędzie Skarbowym w  

Grodzisku Mazowieckim 

lub kserokopia Grodziskiej  

Karty Mieszkańca  

5  Dziecko, którego oboje rodziców/prawnych 

opiekunów pracuje, wykonuje pracę na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się 

w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo 

rolne lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą   

2  Oświadczenie o 

zatrudnieniu, prowadzeniu  

działalności gospodarczej 

lub pobieraniu nauki w 

systemie dziennym.  

6  Dziecko, którego rodzeństwo uczęszczać 

będzie do placówki pierwszego wyboru.  

1  Oświadczenie o 

uczęszczaniu rodzeństwa  

do placówki pierwszego  

wyboru  

  

Kryterium nr 6 dotyczy przypadku, w którym rodzeństwo kandydata uczęszczać będzie 

do placówki pierwszego wyboru w roku szkolnym 2021/2022.  

 



 

Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 12/2021    

Dyrektora SP nr 5  

z dnia 2 marca2021 r.  

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół podstawowych, a 

także do klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych, w przypadku gdy szkolenie w 

danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie  

Lp.  Rodzaj czynności  Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym  

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym  

1.  Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszenia do 

klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie danej 

szkoły oraz złożenie w szkole podpisanego zgłoszenia.  

12 marca godz. 10.00  

- 31 marca  godz. 14.00  

9 sierpnia godz. 10.00  

 - 13 sierpnia godz. 14.00  

2.  Rejestracja w systemie elektronicznym wniosku do 

klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem danej 

szkoły oraz złożenie w szkole pierwszego wyboru 

podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych 

wniosku i dokumentów potwierdzających spełnianie 

kryteriów.  

-  9 sierpnia godz. 10.00  

 - 13 sierpnia godz. 14.00  

3.  Złożenie podpisanego przez rodziców/opiekunów 

prawnych wniosku o przyjęcie do klasy wyższej niż 

klasa I oddziału sportowego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków i kryteriów rekrutacyjnych.  

12 marca godz. 10.00  

- 31 marca  godz. 14.00  

9 sierpnia godz. 10.00  

 - 13 sierpnia godz. 14.00  

4.  Przeprowadzenie  prób sprawności fizycznej w 

postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów 

sportowych.  

14 kwietnia  

godz.10:35 piłka nożna 

godz. 12:40 połka 

siatkowa 

16 sierpnia 

godz.10:35 piłka nożna 

godz. 12:40 połka 

siatkowa  

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.  

 

19 kwietnia godz. 14:00  

 

18 sierpnia godz. 14:00  

6.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do szkoły i 

weryfikacja dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   

do 21 kwietnia  do 20 sierpnia  

7.  Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym.     

23 kwietnia godz. 14.00  24 sierpnia godz. 14.00  

8.  Pisemne potwierdzenie przez rodzica/opiekuna 

prawnego woli przyjęcia kandydata do szkoły 

podstawowej.  

23 kwietnia godz. 15.00  

- 29 kwietnia godz. 

14.00  

24 sierpnia godz. 15.00  

- 26 sierpnia godz. 14.00  

9.  Opublikowanie list kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.  
30 kwietnia godz. 14.00  27 sierpnia godz. 14.00  

 



 

Załącznik nr 4 

do Zarządzenia nr 12/2021    

Dyrektora SP nr 5  

z dnia 2 marca2021 r.  

 

 

Zasady rekrutacji do oddziału klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 5  

w Grodzisku Mazowieckim 

 

1. Do  oddziałów klas pierwszych przyjmowane są:  

1) dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,  

2) dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – 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. Postępowanie dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej prowadzone jest 

z wykorzystaniem systemu informatycznego.  

3. Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na 

wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).  

4. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się  

o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu w pierwszym etapie 

postępowania na podstawie zgłoszenia.  

5. 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 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe).  

6. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko 

ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o 

przyjęcie dziecka do innej szkoły.  

7. W postępowaniu uzupełniającym rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka  

do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na 

pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.  

8. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają pisemny 

wniosek (wydruk z systemu) o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.   

9. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską  

w Grodzisku Mazowieckim.  

10. 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.  

11. Postępowanie rekrutacyjne: 



1) Na wynik rekrutacji nie ma wpływu kolejność zgłoszeń.  

2) Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:  

a. wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,  

b. drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych 

opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru.  

3) Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:  

a. pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje 

rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru.  

b. Informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu 

informatycznego dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik.  

4) Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych 

informacji ze stanem faktycznym.  

5) Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z 

informacjami w systemie informatycznym odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego 

wyboru/szkoły obwodowej - albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.  

6) Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają (wyłącznie w formie papierowej), 

określone w uchwale Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim, oświadczenia oraz 

dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.  

7) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).  

8) Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. W przypadku 

nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku 

potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując 

wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.  

9) Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja 

rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki 

postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do przyjęcia.  

10) Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają 

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

11) 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.  

12) Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:  

a. złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych (komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia 

wystąpienia z wnioskiem przez rodzica kandydata),   

b. wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia (dyrektor rozpatruje odwołanie  

w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania),   



c. złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły w ciągu 30 

dni od dnia otrzymania decyzji.   

13) Niniejsze działanie nie wstrzymuje procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez 

placówkę.   

14) Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu 

na niepełnosprawność : 

a) ubiegają się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych;   

b) do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na 

pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej;   

c) postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora szkoły.  

15) Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w placówce 

pierwszego wyboru poprzez wrzucenie do oznaczonej urny w strefie chronionej  na 

terenie szkoły (hol główny).  

 

16) Kryteria rekrutacyjne:  

Lp.  Kryterium  Wartość 

kryteriu

m  w 

punktac

h  

Rodzaj dokumentu  

potwierdzającego spełnianie  

kryterium  

1.  Zamieszkanie kandydata na terenie gminy 

Grodzisk Mazowiecki  

32  Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna 

kandydata  

2.  Kandydat realizował edukację przedszkolną 

w oddziale przedszkolnym w szkole/w 

punkcie przedszkolnym funkcjonującym 

przy szkole/w przedszkolu wchodzącym w 

skład zespołu szkolno-przedszkolnego, do 

której/którego składany jest wniosek  

16  Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

3.  Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek 

szkolny/roczne przygotowanie przedszkolne 

w szkole podstawowej/ oddziale 

przedszkolnym przy szkole podstawowej/ 

punkcie przedszkolnym przy szkole 

podstawowej  

8  Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna  

4  Kandydat, którego rodzice/prawni 

opiekunowie mieszkają w gminie Grodzisk 

Mazowiecki i rozliczają podatek dochodowy 

od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 

w Grodzisku Mazowieckim  

4  Oświadczenia o rozliczaniu podatku 

dochodowego od osób fizycznych  

w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku  

Mazowieckim ze wskazaniem miejsca 

zamieszkania na terenie gminy Grodzisk 

Mazowiecki  



5  Wielodzietność rodziny kandydata  1  Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o 

wielodzietności rodziny  

kandydata  

6  Kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego  

1  Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego.  

7  Samotne wychowywanie kandydata w 

rodzinie  

1  Kopia prawomocnego wyroku sądu 

rodzinnego orzekającego rozwód lub  

separacje lub kopia aktu zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym  

wychowywaniu dziecka oraz  

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem.  

8  Kandydat objęty pieczą zastępczą  1  Kopia dokumentu poświadczającego objęcie 

dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  

9  W obwodzie szkoły zamieszkują krewni 

kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający 

rodziców / prawnych opiekunów w 

zapewnieniu mu należytej opieki  

1  Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o 

miejscu zamieszkania krewnych kandydata  

 

UWAGA  

• Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4  pkt 42 

ustawy Prawo oświatowe).  

• Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie 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 pkt 43 ustawy 

Prawo oświatowe) 



Załącznik nr 5 
do Zarządzenia nr 12/2021    

Dyrektora SP nr 5  

z dnia 2 marca2021 r.  

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY SPORTOWEJ 

 W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. LEONIDA TELIGI  

W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

 w roku szkolnym 2021/22 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy czwartej z rozszerzonym programem wychowania 

fizycznego w zakresie piłki siatkowej/piłki nożnej x 

 

....................................................................................................ur............................................... 
( imiona i nazwisko dziecka)                                                                             ( data urodzenia) 

 

w .............................................................            PESEL............................................................. 
         ( miejsce urodzenia) 

 

1. Dane kandydata: 

Adres zamieszkania:  

 

...................................................................................................................................................... 
(miejscowość, ulica, nr domu) 

 

Adres zameldowania : 

 

....................................................................................................................................................... 
(miejscowość, ulica, nr domu) 

 

Nazwa i adres szkoły rejonowej (obwodowej) ……………………………………………………………. 

 

Przynależność klubowa ............................................................................................................................. ......... 

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów: 

 

a ) Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej...............................................................................    

 

Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej............................................................................. 

 

Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej:   Telefon................................................................. 

 

Adres e- mail................................................................................................................................ 

 

b) Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego................................................................................ 

 

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego ............................................................................. 

 

Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego :  Telefon................................................................. 

 

Adres e-mail.................................................................................................................................. 

 

X – niepotrzebne skreślić 



 

OŚWIADCZENIA: 

 

Oświadczenie 1. 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej z rozszerzonym programem 

wychowania fizycznego w zakresie piłki siatkowej/piłki nożnej x (razem 10 godzin  

w tygodniu) 

x- niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………………………           ………………………………………… 

data i podpis czytelny matki/ prawnej opiekunki                                          data i podpis czytelny ojca/ prawnego  opiekuna 

 

Oświadczenie 2. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Klasy Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5  

w Grodzisku Mazowieckim.  

W pełni akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania w imieniu mojego dziecka 

i własnym.  

W przypadku naruszenia i łamania w/w. regulaminu przyjmuję do wiadomości decyzję 

Dyrektora szkoły o przeniesieniu dziecka do klasy ogólnej. 

 

…………………………………………………      …………………………………………… 

data i podpis czytelny matki/ prawnej opiekunki                                     data i podpis czytelny ojca/ prawnego  opiekuna 

 

Oświadczenie 3. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka w testach sprawności fizycznej podczas 

rekrutacji i zapewnię mu opiekę w czasie sprawdzianu. 

W pełni akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania w imieniu mojego dziecka 

i własnym. 

 

…………………………………………………           ………………………………………… 

data i podpis czytelny matki/ prawnej opiekunki                                            data i podpis czytelny ojca/ prawnego  opiekuna 

 

 

Oświadczenie 4. 

Oświadczam, że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w procesie 

rekrutacyjnym i uczestnictwie w szkoleniu sportowym, co potwierdzam orzeczeniem lekarskim 

wystawionym przez lekarza medycyny sportowej. Do procesu rekrutacyjnego może być 

orzeczenie lekarza pierwszego kontaktu. 

 

……………………………………………           ……………………………………………… 

data i podpis czytelny matki/ prawnej opiekunki                                   data i podpis czytelny ojca/ prawnego  opiekuna 

  

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu 

prowadzonej w placówce rekrutacji uczniów do oddziału  

o profilu sportowym 

   
   Zgodnie z art. 13 ust.1 -2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE (ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych) – dalej zwane RODO   

  

Mając świadomość, jak ważnym aspektem dla każdego z nas jest zachowanie prywatności, a tym samym wiedza, 

czy nasze dane osobowe, są skutecznie chronione i kto tak naprawdę je przetwarza oraz w jakim celu – 

przedstawiamy do zapoznania poniższą klauzule informacyjną i prosimy po zapoznaniu o wyrażenie swojej 

nieprzymuszonej zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych  przez cały okres korzystania z usług 

naszej placówki.  

  

 Jednocześnie zapewniamy ,że :  

• Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,  

• Nie sprzedajemy powierzonych nam danych osobowych jakimkolwiek podmiotom  

• Przetwarzamy dane tylko w niezbędnym zakresie i dbamy o ich bezpieczeństwo   

    

 Celem klauzuli jest wyjaśnienie Ci w możliwie przystępny sposób dlaczego potrzebujemy 

danych osobowych o które się zwracamy,  i poinformowanie o przysługujących Ci prawach do 

zarządzania nimi.   

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych  jest :  

  

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Leopolda Teligi  

Adres siedziby : ul. L. Zondka 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  

Telefon : 22 734 60 20  ;   mail: sp5@grodzisk.pl  

  

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

Nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych związanych z procesem 

organizacji pracy i funkcjonowaniem placówki pełni Robert Kozłowski -Inspektor Ochrony 

Danych (IOD), z którym można uzyskać kontakt pod adresem mail: iod@cdkp.pl  lub GSM: 

604 362 559  

    

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH    

Dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach :  

    

  

Cel przetwarzania \kategoria danych    

  

Podstawa prawna przetwarzania  

 Cel: Zgłoszenie dziecka do oddziału 

klasy o profilu sportowym  

Kategoria Danych : zwyczajne 

(powszechne )  

+imię i nazwisko ucznia  

+data i miejsce urodzenia  

+Nr ewidencyjny PESEL  

+Adres zameldowania  

Art. 6 ust. 1. pkt. a) RODO  

Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę 

na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w podanym celu.   



+Przynależność do klubu sportowego lub 

innej organizacji sportowej  

Dane opiekunów prawnych dziecka, w 

tym:  

+Adres zamieszkania  

+dane kontaktowe ; mail i numer telefonu  

 

Cel: Test sprawności fizycznej   

Kategoria Danych : szczególne ( wraźliwe)  

+imię i nazwisko ucznia  

+poświadczenie stanu zdrowia lekarza    

sportowego lub pierwszego kontaktu  

Art. 9 ust. 2. pkt. a) RODO  

Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę 

na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w podanym celu.  

  

• POZYSKIWANIE DANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ  

Administrator danych osobowych niezbędnych dla realizacji celu pozyskuje je wyłącznie od 

Opiekunów Prawnych dziecka, którzy przekazali dane osobowe dziecka po uprzednim 

przedstawieniu Klauzuli Informacyjnej RODO obowiązującej w placówce oraz uzyskaniu 

podpisanej  Zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

• KOMU DANE BĘDĄ UDOSTEPNIANE ( ODBIORCY DANYCH )  

Dostęp do podanych danych osobowych przetwarzanych w placówce będą mieli wyłącznie 

upoważnieni przez Administratora danych pracownicy placówki i tylko w zakresie 

niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.  

• INFORMACJA O PROFILOWANIU I PRZEKAZYWANIU DANYCH POZA 

OBSZR EOG  

Administrator danych zapewnia, że nie podejmuje decyzji, która opiera się dokonuje 

profilowania przetwarzanych danych z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych i   

Administrator nie przekazuje do innych podmiotów  , w tym nie przesyła danych 

przetwarzanych, jakie pozyskał na mocy niniejszej Klauzuli Informacyjnej i wyrażonej 

zgody poza obszar EOG.   

• OKRES PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH  

Dane osobowe niezbędne dla wymienionych w klauzurze celów będą przetwarzane do końca 

procesu rekrutacyjnego dla składających podanie o przyjęcie dziecka do klasy sportowej i 

nie dłużej niż do początku roku szkolnego następującego po okresie rekrutacji.  

• PRAWO DOSTĘPU i POZOSTAŁE PRAWA  

Zgodnie z RODO informujemy, że posiadasz prawo dostępu do treści podanych danych oraz 

prawo do ich sprostowania jeśli stwierdzisz, że są nieprawidłowe. Masz również prawo w 

dowolnym momencie do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Twoich danych, ale 

pamiętaj że skorzystanie z tego prawa uniemożliwi nam w sposób skuteczny wykonanie celu 

dla którego dane zebraliśmy, a w konsekwencji zaprzestania rozpatrzenia Twojego podania.   

• PRAWO DO SKARGI  

Jeśli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych osobowych są chronione nie 

wystarczająco lub uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza 

przepisy RODO, masz  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej 

ochrony danych osobowych,  Urzędu Ochrony Danych Osobowych swoją siedzibę posiada 

w Warszawie ul. Stawki 2  00-193 Warszawa. Także możesz skontaktować się z naszym 

Inspektorem Ochrony Danych w celu uzyskania bezpłatnej porady lub wyjaśnienia.  

  

  

  

/Niniejszy dokument stanowi integralną część Klauzuli Informacyjnej dla celu:  

Rekrutacja dziecka do oddziału IV klasy sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Grodzisku 

Mazowieckim /  

 



 

 

 

-----------------------------------------                     
( imię i nazwisko dziecka )   

  

 

 

OŚWIADCZENIE 

o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
  

Oświadczam, że w dniu ………………………  zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli 

Informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych na terenie placówki 

szkolnej:  

  

Szkoła Podstawowa nr 5 im . Leopolda 

Teligi ul. L. Zondka 6, 05-825 Grodzisk 

Mazowiecki  

  

Zostałem poinformowany, że wszelkie przysługujące mi prawa w zakresie przetwarzania 

danych osobowych mogę konsultować bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych 

wyznaczonym w placówce Administratora.  

  

………………………………………                     …………………………………………. 
         / miejsce, data /             / czytelny podpis opiekunów prawnych dziecka   /  

  

 

 

ZGODA   

na przetwarzanie danych osobowych   

  

Wyrażam  dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie podanych danych 

osobowych zebranych na podstawie art.6 ust. 1 pkt. a) oraz art. 9 ust. 2 pkt a) w zakresie 

określonym Klauzulą Informacyjną, jaka została mi przedstawiona do wiadomości przez 

Administratora danych.  

  

Jestem świadomy(a) , że wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie w tak 

samo łatwy sposób i w formie, jak ją udzieliłem . Mam świadomość, że wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem.  

  

                                                                                               

........................................................  

                               / czytelny podpis opiekunów prawnych dziecka  /  

 

 

 

Załącznik nr 6 
do Zarządzenia Nr 12/2021   

Dyrektora SP5  

z dnia 2 marca 2021 r.  



 

…………………………….. 

data złożenia (wypełnia szkoła) 

                                                                                                                                                                           

 

 

POTWIERDZENIE WOLI 

 

uczęszczania dziecka do klasy czwartej  sportowej   

Szkoły  Podstawowej nr 5  w roku szkolnym 2021/2022 

(dotyczy dzieci, które w procesie rekrutacji zostały 

zakwalifikowane do przyjęcia do klasy IV sportowej) 

Niniejszym potwierdzam(y) wolę uczęszczania dziecka do klasy IV sportowej w Szkole 

Podstawowej nr 5 im. L. Teligi w Grodzisku Mazowieckim 

Dane identyfikacyjne dziecka: 

imiona……………………………………………………………………………………............            

nazwisko…………………………………………….................................................................... 

data urodzenia  …………………………………………………................................................. 

                                                           

 

……………………………………….   …………………………………… 

(podpis matki / opiekuna prawnego)                i/lub             (podpis ojca / opiekuna prawnego) 

 

 


