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REGULAMIN
REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STOBIERNEJ
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
§1
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.
2572 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzaj ce ustaw –Prawo oświatowe
( Dz.U. z 2017r. poz. 60)
4. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61,
poz. 624 z późniejszymi zmianami).
5. ZARZ DZENIE Nr 9/GZ/17 WÓJTA GMINY D BICA z dnia 28 lutego 2017r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodost pnych oraz
integracyjnych (wył cznie w odniesieniu do uczniów nieposiadaj cych orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Gmin
D bica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby
punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezb dnych do ich
potwierdzenia.
§2
Publiczna Szkoła Podstawowa
1. Rekrutacji dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej dokonuje si z zachowaniem
nast puj cych zasad:
1) obowi zek szkolny dziecko rozpoczyna z pocz tkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończy 7 lat,
2) na wniosek rodziców nauk w szkole podstawowej może także rozpocz ć dziecko,
które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat,
2. Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzaj cym rok
szkolny, w którym ma rozpocz ć nauk w szkole podstawowej,
2) posiada opini o możliwości rozpocz cia nauki w szkole podstawowej, wydan
przez publiczn poradni psychologiczno-pedagogiczn albo niepubliczn poradni
psychologiczno-pedagogiczn ,
zatrudniaj c
pracowników
posiadaj cych
kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologicznopedagogicznych.
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3. Dzieci przyjmuje si do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Stobiernej
po przeprowadzeniu post powania rekrutacyjnego.
4. O przyj ciu dziecka do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyj tkiem przypadków
przyj cia dzieci zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Stobiernej, którzy s przyjmowani z urz du.
5. Jeżeli przyj cie ucznia, o którym mowa w ust. 4, wymaga przeprowadzenia zmian
organizacyjnych pracy szkoły powoduj cych dodatkowe skutki finansowe, dyrektor
szkoły może przyj ć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadz cego.
6. Post powanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica (prawnych
opiekunów) kandydata.
7. Dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyj te do pierwszej klasy jedynie
w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
8. Post powanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów
informatycznych.
§3
Tok postępowania rekrutacyjnego
1. Nabór prowadzi si zgodnie z harmonogramem określonym przez Wójta Gminy
D bica Zarz dzeniem nr 9/GZ/17 z dnia 28 lutego 2017r.
2. Przebieg rekrutacji dzieci do klasy pierwszej PSP obejmuje nast puj ce etapy:
Lp.
Rodzaj czynności
1
Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do klasy I PSP

Termin
1 marca 2017r.

2

Składanie wniosków wraz z zał cznikami

01 - 24 marca 2017r.

3

Zakwalifikowanie kandydatów do klasy I PSP
Podanie do publicznej wiadomości wyników
post powania rekrutacyjnego w formie listy
kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodziców dzieci
zakwalifikowanych Deklaracji woli uczęszczania do
klasy I
Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyj tych i kandydatów
nieprzyj tych

28 marca 2017r.

Post powanie uzupełniaj ce

do 31 sierpnia 2017r.

4

5

6
7

3. Wyniki post powania rekrutacyjnego s jawne.

31 marca 2017r.

5 kwietnia 2017r.

21 kwietnia 2017r.
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§4
Zasady postępowania rekrutacyjnego
1. Do klasy pierwszej PSP przyjmowane s w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe
w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców- załącznik nr 1.
2. W przypadku wolnych miejsc w klasie pierwszej, dopuszcza si przyj cie dziecka
rodziców spoza obwodu po spełnieniu kryteriów dotycz cych rekrutacji na wniosek
rodzica (prawnych opiekunów) kandydata –załącznik nr 2.
3. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w klasie pierwszej,
przyj ć dzieci dokonuje dyrektor Zespołu Szkół w Stobiernej bez powoływania komisji
rekrutacyjnej.
4. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest wi ksza od liczby
miejsc w klasie pierwszej, dyrektor Zespołu Szkół powołuje Komisj Rekrutacyjn ,
w skład której wchodzi 3 nauczycieli.
5. W skład komisji rekrutacyjnej nie mog wchodzić:
1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna,
2) osoba, której dziecko uczestniczy w post powaniu rekrutacyjnym.
6. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym
zmiany osoby wyznaczonej na przewodnicz cego komisji.
7. Rodzice (opiekunowie prawni dziecka) zobowi zani s na podstawie dowodu osobistego
oraz aktu urodzenia dziecka, przy zapisie dziecka złożyć wniosek o przyj cie dziecka do
klasy pierwszej wraz z niezb dnymi zał cznikami.
8. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mog być przyj ci do klasy
pierwszej po przeprowadzeniu post powania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami. W post powaniu rekrutacyjnym s brane pod uwag kryteria oraz
harmonogram określony w Zarz dzeniu Wójta Gminy D bica nr 9/GZ/17 z dnia 28 lutego
2017r., z uwzgl dnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego
rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
9. Do klasy pierwszej przyjmowani s kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji uzyskaj
najwi ksz liczb punktów zgodnie z ilości wolnych miejsc.
§5
Komisja rekrutacyjna
1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwag
w post powaniu rekrutacyjnym,
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyj tych
i kandydatów nieprzyj tych,
3) sporz dzenie
protokołu
post powania
rekrutacyjnego,
który
zawiera
w szczególności: dat posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska
przewodnicz cego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także
informacje o podj tych czynnościach lub rozstrzygni ciach. Protokół podpisuje
przewodnicz cy i członkowie komisji rekrutacyjnej.
2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości list kandydatów przyj tych
i kandydatów nieprzyj tych do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Lista zawiera imiona
i nazwiska kandydatów przyj tych i kandydatów nieprzyj tych w kolejności alfabetycznej
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3.

4.
5.

6.

7.

oraz najniższ liczb punktów, która uprawnia do przyj cia lub informacj o liczbie
wolnych miejsc.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyj tych i kandydatów nieprzyj tych, rodzic kandydata może wyst pić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz dzenie uzasadnienia odmowy przyj cia kandydata
do klasy pierwszej.
Uzasadnienie sporz dza si w terminie 5 dni od dnia wyst pienia przez rodzica kandydata.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyj cia.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół w Stobiernej, odwołanie
od rozstrzygni cia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
Dyrektor Zespołu Szkół w Stobiernej, rozpatruje odwołanie od rozstrzygni cia komisji
rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygni cie dyrektora służy skarga do s du administracyjnego.
O przyjmowaniu dzieci w ci gu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje Dyrektor
Zespołu Szkół, bior c pod uwag kryteria zapisane w niniejszym Regulaminie.
§6
Dokumenty dotyczące rekrutacji

1. Dokumenty składane przez rodziców podczas zapisu do klasy pierwszej to:
1) Zgłoszenie dziecka do klasy I (dzieci z obwodu)- zał cznik nr 1
2) Wniosek o przyj cie dziecka do klasy I ( dzieci spoza obwodu) - zał cznik nr 2
3) Oświadczenia doł czone do wniosku
2. Dokumenty stanowi ce podstaw pracy komisji rekrutacyjnej:
1) imienne wykazy zgłoszonych dzieci,
2) wniosek o przyj cie dziecka do klasy I oraz inne dokumenty złożone przez rodziców.
3. Komisja Rekrutacyjna sporz dza protokół ze swojego posiedzenia, do którego zał cza:
1) list dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do klasy I.
2) list dzieci przyj tych i nie przyj tych do klasy I.
§7
Postanowienia końcowe
1. Jeżeli po przeprowadzeniu post powania rekrutacyjnego szkoła podstawowa nadal
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Zespołu Szkół w Stobiernej przeprowadza
post powanie uzupełniaj ce.
2. Post powanie uzupełniaj ce powinno zakończyć si do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzaj cego rok szkolny, na który jest przeprowadzane post powanie rekrutacyjne.
3. Do post powania uzupełniaj cego przepisy niniejszego Regulaminu stosuje si
odpowiednio.
4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców
i stronie internetowej szkoły.
5. Regulamin obowi zuje od dnia 1 marca 2017r. zgodnie z zarz dzeniem
nr 5/2017 dyrektora szkoły z dnia 1 marca 2017r.

