
Załącznik do zarządzenia nr 2 /2014
Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Styrzyńcu

ZASADY  REKRUTACJI  UCZNIÓW  DO KLASY I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ   

W  STYRZYŃCU NA ROK  SZKOLNY 2014/2015.

 Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 

2004 r. Nr 256  poz. 2572)                                                                                      

Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 

przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz.232

ze zm.)                                                                                                                      

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz.U.2013 poz. 1265)                                                                    Ustawa 

z dnia 6 grudnia  2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o 

zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2014 poz.7)

1.  Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 przyjmuje się dzieci:

 1)  urodzone w 2007 r.; 

 2)  urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. 

 3)  na wniosek rodziców - dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do 

dnia  31 grudnia  2008 r.,  objęte rocznym obowiązkiem wychowania 

przedszkolnego

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor.
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3.  Do klasy pierwszej przyjmuje się: 

     1)  z urzędu  - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły                                       

     2)  na wniosek rodziców/prawnych opiekunów  – dzieci zamieszkałe poza 

obwodem  szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i 

warunkami organizacyjnymi.  Przyjęcie dziecka spoza obwodu nie może 

skutkować koniecznością utworzenia nowego  oddziału.

4. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się po przeprowadzeniu 

postępowania   rekrutacyjnego.    

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora  szkoły.

6. Nabór dzieci spoza obwodu odbywa się na podstawie następujących 

kryteriów:    

1) ukończenie przez dziecko oddziału przedszkolnego w danej szkole ;

 2) posiadanie starszego rodzeństwa uczącego się w danej szkole;

 3) miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się w pobliżu szkoły;

 4) krewni wspierający wychowanie dziecka (dziadkowie) mieszkają w pobliżu  
szkoły.

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka spoza 

obwodu szkoły.

8. Oddziały klasowe tworzy się biorąc pod uwagę:                                                

 1) liczebność oddziałów -  do 25 uczniów, z zastrzeżeniem, iż szkoła 

pozostawia rezerwę   wolnych miejsc uwzględniając ruch uczniów w ciągu roku 

szkolnego ;                                                                                                               
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  2) rok i miesiąc urodzenia dziecka ;                                                                      

  3) inne wskazania .

9. Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywa się według następującego 

harmonogramu   

  1) składanie wniosków wraz z załącznikami – od 03 marca  do 31 marca        

  2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych   – do 11 kwietnia                                                              

  3) podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych    

– do 25 maja                                                                                   

  4) składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia– do 1 czerwca                                                                          

5) przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez komisję 

rekrutacyjną – do 5 czerwca                                                                                   

6) złożenie u Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia od komisji rekrutacyjnej 

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – do 12 czerwca 

7) Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji 

Rekrutacyjnej    wyrażonego w pisemnym uzasadnień odmowy przyjęcia – do 

19 czerwca   ;                                                                                                          

8)  Przeprowadzenie przez Dyrektora postępowania uzupełniającego, w 

przypadku dysponowania wolnymi miejscami – w terminie od 25 kwietnia do 

31 sierpnia    .                                                                                                          

10. Wymagana dokumentacja:                                                                             
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   1) dzieci zamieszkałe w  rejonie Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu  -  Karta 

zgłoszenia kandydata do  klasy pierwszej;

  2) dzieci spoza obwodu – Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej

w  Styrzyńcu .                                                                                                          

11. W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie  

rodzice/ opiekunowie  prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły 

obwodowej  o miejscu realizacji przez dziecko  obowiązku szkolnego do 25 

września danego roku szkolnego.                                                                

12.  Rozpoczęcie nauki szkolnej może być odroczone na podstawie odrębnych 

przepisów.

Styrzyniec, 26.02.2014r.                                 

………………………………………. 

                                                                                   /podpis Dyrektora Szkoły/    
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