
Szanowna Pani Prezes, 

W związku z obsługą Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, 

opracowałam prawnie możliwe formy prowadzenia rekrutacji w czasach 

epidemii. Wielu Dyrektorów kontaktowało się ze mną w tej sprawie, a zatem 

dzielę się opinią prawną w zakresie składania wniosku o przyjęcie do 

szkoły/przedszkola. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przesłanie tej informacji 

do Państwa Dyrektorów lub umieszczenie na stronie internetowej ZNP. 

Po zapoznaniu się z listem MEN z dnia 17 marca 2020 w sprawie form i 

przebiegu rekrutacji uczniów do szkół, wskazuję, że istnieją tylko możliwości 

przeprowadzenia rekrutacji w poniższych formach: 

- rodzic/opiekun prawny przynosi wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły 

osobiście i składa go w sekretariacie/ u Dyrektora; 

- rodzic/opiekun prawny wysyła wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły 

listem poleconym przez pocztę polską; 

- rodzic/opiekun prawny wysyła wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły 

potwierdzony podpisem elektronicznym (certyfikowany podpis lub profil 

zaufany) na utworzoną skrzynkę EPUAP jednostki; 

- rodzic/opiekun prawny wrzuca wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły do 

skrzynki-wrzutni umieszczonej na terenie jednostki np. przed drzwiami 

(wrzutnia taka nie może być przezroczysta, musi być dobrze zabezpieczona 

przed kradzieżą, musi być zabezpieczona przed nieuprawnionym wyjęciem 

dokumentów z jej wnętrza, musi być zabezpieczona przed deszczem i 

zamoczeniem dokumentów). 

Zgodnie z art.130 ust.7 prawa oświatowego  postępowanie rekrutacyjne może 

być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych. Rodzic lub 

opiekun prawny dziecka musi złożyć prawidłowe oświadczenie woli  (wniosek) 

o przyjęcie dziecka do szkoły, aby to oświadczenie pociągnęło wymagane skutki 

prawne.  Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 1999 r., sygn. 

akt I PKN 430/99   korzystania z  nośników elektronicznych musi umożliwiać 

identyfikację i autoryzację złożonego w ten sposób oświadczenia/podpisu. 

Kodeks cywilny reguluje prawidłowe składanie oświadczeń woli .Na podstawie 

art.78 [1] § 1. kodeku cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności 

prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i 

opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (profil 

zaufany/certyfikat kwalifikowany). Art.78 [1]§ 2 kodeksu cywilnego 

oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z 

oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 



Mając na względzie powyższe, nie ma prawnej możliwości, aby 

rodzic/opiekun prawny wysłał wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły 

poprzez emaila dołączając jego zdjęcie lub skan, ponieważ po pierwsze nie 

mamy doczynienia ze złożonym prawidłowym oświadczeniem woli, po 

drugie nie możemy w żaden sposób zidentifikować ani zautoryzować osoby, 

która wysłała emaila, po trzecie rodzice mogą się twierdzić, że jest RODO i 

nie będą robić skanów/zdjęć dokumentów, zresztą musieliby kodować 

dokument, a jednostka nie ma podstawy prawnej dla takiego żądania. 

W ostateczności na podstawie art.154 ust. 6 prawa oświatowego w 

przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w 

szczególności sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, 

uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub 

postępowania uzupełniającego w terminach określonych w ust. 1-5, 

dyrektor przedszkola lub szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, 

ustala terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, oraz 

szczegółowe terminy, o których mowa w ust. 2 i 5, i podaje je do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie 

przedszkola lub szkoły oraz na jej stronie internetowej. 

Art.158 ust. 4 prawa oświatowego listy wskazujące, kto się dostał, podaje się do 

publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie 

danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Listy zawierają 

imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 

najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęci. Nie ma możliwości 

publikowania tych list w innej formie, lub co gorsza na stronie internetowej 

jednostki oświaty (uwaga na RODO)! 

Pozdrawiam serdecznie, 

Paula Majcher-Guzik 

Prawnik/Mediator/IOD 

http://guzikprawnik.pl/ 
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