Załącznik Nr 1

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej wchodzącej
w skład Zespołu Szkół w Granowcu
I.

Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:
a) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943
z późn. zm.),
b) ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2014 r., poz. 7 i 811)
c) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w
sprawie

sposobu

przeliczania

na

punkty

poszczególnych

kryteriów

uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań
komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z
2015 r. poz. 1942)
d) Rozporządzenia MEN z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i sposobu
przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących
obywatelami polskimi ( Dz.U. z 2015 r. poz.31),
e) Statut Zespołu Szkół w Granowcu.
II.

Obowiązek szkolny

1. Do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – na podstawie wniosku
(załącznik nr 1a);
b) na prośbę rodziców/prawnych opiekunów- na podstawie wniosku (załącznik nr 2a)
dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi
miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają, po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego.
2. Zapisu do szkoły dokonują rodzice/prawni opiekunowie.
3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są:
a) dzieci siedmioletnie urodzone w 2011 r. oraz dzieci którym odroczono obowiązek
szkolny w roku szkolnym 2017/2018.

III.

Zasady rekrutacji

1. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecko zamieszkałe poza obwodem może
zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi
miejscami.
2. Przyjęcie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły następuje po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego.
3. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną w składzie:
 pedagog szkolny,
 przedstawiciele rady pedagogicznej w liczbie 2.
4. Postepowanie rekrutacyjne obejmuje łącznie następujące kryteria i liczbę punktów dla
każdego kryterium:

Lp.
1.

2.

3.

4.

Kryterium
Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny
w szkole.
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w
szkole, w której ubiega się o przyjęcie.
Miejsce pracy jednego z rodziców jest najbliższe
siedziby zespołu Szkół w Granowcu.
Dogodne położenie szkoły w stosunku do
zamieszkania.

Liczba pkt.
4

4

3

2

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata,
5.

wspierający rodziców/prawnych opiekunów, w

2

zapewnieniu mu należytej opieki.

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi
miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się
kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publiczną
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
łącznie kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
8. Kryteria, o których mowa w ust. 7 mają jednakową wartość.
9. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
10. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje zgodnie z prawem oświatowym, a do jej zadań
należy:
 ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
 ustalenie

i

podanie

do

publicznej

wiadomości

listy

kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierającej imiona i
nazwiska;
 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych, rodzic ucznia może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.
11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych, rodzic ucznia może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
12. W terminie 5 dni od wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem, o którym mowa w
ust.11 komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy
przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz
liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
13. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść
odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

14. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7
dni od dnia otrzymania odwołania.
15. Dane osobowe kandydatów przyjętych, zgromadzone w celach postepowania
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku.

IV.

Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie
dotyczącym obywateli polskich.
V.

Odroczenia
1. W przypadkach uzasadnionymi ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania
przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
2. Rodzice/ prawni opiekunowie składają wniosek do Dyrektora Szkoły
3. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla
dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.
4. W

celu

podjęcia

decyzji

Dyrektor

Szkoły

zasięga

opinii

poradni

psychologiczno-pedagogicznej.
VI.

Zapisy
1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły
zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej polega na:
a) Pobraniu ze strony internetowej (zakładka – zapisy do klas I) lub sekretariatu
szkoły wniosku zgłoszenia,
b) Wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły,
c) Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia.

VII.

Przepisy końcowe
1. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości, zapisuje się jednakową liczbę
uczniów, uwzględniając wiek dzieci, przy czym oddział nie może liczyć więcej
niż 25 osób.
2. W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice
dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po
zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona
przy wejściu głównym szkoły i na stronie internetowej.

Załączniki:
1a. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dla kandydata z obwodu szkoły podstawowej.
2a. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dla kandydata spoza obwodu szkoły podstawowej.

