ZASADY NABORU NA ROK SZKOLNY 2018/2019
DO ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W GMINIE KSIĄŻ WIELKI

I. Zasady rekrutacji
1. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu
publicznej szkoły (Dz.U. z 2015r., poz.24)
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016r. w sprawie kształcenia
osób niebędącymi obywatelami polskimi oraz osób będącymi obywatelami polskimi, które
pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.
z 2016r., poz. 1453)
2. Zasady, kryteria i terminy rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz
w siedzibie szkoły.

II. Termin rekrutacji

Lp.

Rodzaj czynności
Przyjmowanie zgłoszenia dzieci
zamieszkałych w obwodzie szkoły

od 21 do 28 lutego
2018 roku

REKRUTACJA

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

od 1 do 23 marca
2018 roku

od 4 do 7 maja 2018
roku

1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
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2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

od 26 do 30 marca
2018 roku

od 9 do 11 maja
2018 roku

20 kwietnia 2018
roku

24 maja 2018 roku

od 23 do 27 kwietnia
2018 roku

od 25 do 30 maja
2018 roku

30 kwietnia 2018
roku

1 czerwca 2018 roku

3.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Do klas I w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowane są:
- dzieci 7- letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym
- dzieci 6-letnie zgodnie z wolą rodziców/ opiekunów prawnych (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).
1. Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane jest na podstawie zgłoszenia
o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej złożonego w terminie od 21 do 28 lutego
2018 roku.
2. Rekrutacja do klasy I dla uczniów spoza obwodu jest uruchamiana w momencie
dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami.
III. Obowiązek szkolny
1. W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone
w 2011r. oraz w 2012r. na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

2

IV. Zasady rekrutacji
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na
podstawie zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
2. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać
przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
należy złożyć wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie do szkoły
dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi
dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka;
b) dziecko uczęszczało do placówki wychowania przedszkolnego znajdującego się w obwodzie
szkoły;
c) szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców/opiekunów
prawnych;
d) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej;
e) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/opiekunów prawnych
w zapewnieniu mu należytej opieki;
5. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa pkt. 4 będą
oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych.
6. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych,
decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
V. Dzieci nie będące obywatelami polskimi
Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie
dotyczącym obywateli polskich.

VI. Odroczenia
1. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59),
w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko
obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka
zamieszkałego

w obwodzie

szkoły,

po

zasięgnięciu

pedagogicznej.
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VII. Zapisy
1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego
rodzice/opiekunowie prawni.
2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej
zamieszkałego w obwodzie szkoły dokonują zgłoszenia dziecka w siedzibie szkoły. Wzór
zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dostępny jest w siedzibie szkoły
oraz na stronie internetowej placówki.
3. Rodzice kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego poza obwodem
szkoły składają w siedzibie szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły. Wzór wniosku o przyjęcie do
klasy pierwszej szkoły podstawowej dostępny jest w siedzibie szkoły oraz na stronie
internetowej placówki.
VIII. Przepisy końcowe
1. W przypadku braku wolnych miejsc w oddziałach klas pierwszych, rodzice/ opiekunowie
prawni dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu
rekrutacji.
2. Wszelkie sytuacje sporne nie określone w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor szkoły.
3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej
szkoły podstawowej.
4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna
prawnego kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od otrzymania odwołania.
6. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

4

