Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbuczynie
na rok szkolny 2018/19
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)
3) Uchwała Nr XXXIII/286/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2017r.
4) Statut Szkoły.
5) Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 9 lutego 2018r.
.

§1
1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbuczynie
przyjmowane są:
a) na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe
w obwodzie szkoły,
b) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza
obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/19 przyjmowane
będą dzieci, które w roku kalendarzowym 2018 kończą 7 lat.
3. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów do rozpoczęcia nauki w roku
szkolnym 2018/19 w klasie pierwszej mają prawo dzieci urodzone w 2012r.
§2
1 Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej składają rodzice/prawni
opiekunowie do 16 marca 2018 r. do dyrektora szkoły.

2 Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami organizuje się pierwszy etap
rekrutacji.
3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie
do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba
wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się biorąc pod uwagę
dodatkowe kryteria rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Zbuczynie.
a) miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Zbuczyn lub innej
gminy, ale położenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbuczynie
jest dla niego najdogodniejsze – liczba punktów 50,
b) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Zbuczynie – liczba punktów 30,
c) miejsce zamieszkania osoby spełniającej opiekę nad dzieckiem jest w
obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbuczynie – liczba
punktów 20.
4. Warunkiem udziału dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły w
postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie przez rodzica (prawnego opiekuna)
pisemnego wniosku o przyjęcie do szkoły - wniosek składa się w terminie do 23
marca odpowiednio 2018 r. do dyrektora szkoły.
3. Wyniki pierwszego postępowania rekrutacyjnego ogłasza się do dnia
27 marca 2018r. Publikacja wyników odbędzie się poprzez zamieszczenie list
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na tablicy
ogłoszeń w siedzibie szkoły.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły
podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia dokonać należy do
6 kwietnia 2018r. w sekretariacie szkoły. Komisja rekrutacyjna 10 kwietnia
2018r. poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.
5. W przypadku równorzędnej liczby punktów uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu
rekrutacji

szkoła

dysponuje

wolnymi

miejscami,

przeprowadza

się

postępowanie rekrutacyjne uzupełniające, w którym brana jest pod uwagę
kolejność zgłoszeń.
6. Warunkiem udziału kandydata w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
jest złożenie przez rodzica (prawnego opiekuna) pisemnego wniosku o
przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej - wniosek składa się w terminie od 7
maja do 30 maja 2018 r. do dyrektora szkoły
7. Wyniki drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego ogłasza się do dnia 8
czerwca 2018r. Publikacja wyników odbędzie się poprzez zamieszczenie list
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na tablicy
ogłoszeń w siedzibie szkoły.
8. Potwierdzenie

przez

rodzica

kandydata

woli

przyjęcia

do

oddziału

przedszkolnego po drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w postaci
pisemnego

oświadczenia

dokonać

należy do

22

czerwca

2018r.

w

sekretariacie szkoły. Komisja rekrutacyjna do 31 sierpnia 2018r. poda do
publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.
§3
1. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego .
2. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę
uczniów stosując zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału
na dziewczynki i chłopców w klasie.
3. Oddział może liczyć do 25 osób.
§4
Procedura odwoławcza

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun kandydata może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.
3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

może

wnieść do dyrektora szkoły pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w
terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY
PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W ZBUCZYNIE
I. Dane osobowe dziecka
Imię …………………………………………………………………

Drugie imię ……………………………..………………………

Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………
PESEL (lub seria i nr. dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Data urodzenia …………………………………………………………………………………………..
Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...
Adres zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania)
……………………………………………………………………………………………………...........................................................
...................................................................................................................................................................
II. Dane rodziców ( prawnych opiekunów )
Dane matki (prawnej opiekunki ) dziecka
Imię ……………………………..................................………………………….........................
Nazwisko ………………………..………….........................………………...........................…
Adres zamieszkania …………………………...……………......................………………….....
Telefony kontaktowe ………………………………..................................................................…………………………..
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………………………………………………

Dane ojca (prawnego opiekuna ) dziecka
Imię …………………………….……………………………..................................................
Nazwisko ……………………………………..................................................…………….
Adres zamieszkania …………………..……………………........................…………………………………............................
Telefony kontaktowe ……………………………………………...................................................……………………………
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………………………………………………
III. Informacje o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka
1. Czy dziecko posiada orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej *

tak / nie

(w przypadku posiadania w/w dokumentów należy dołączyć kopię)
2. Czy dziecko było objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju i posiada opinię o potrzebie jego
realizowania*
tak / nie
(w przypadku posiadania w/w dokumentów należy dołączyć kopię)
3. Dodatkowe ważne informacje o stanie zdrowia dziecka (np. przewlekłe choroby, wady rozwojowe,
alergie, dieta) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Czy rodzina jest pełna*

tak / nie

5. Informacje o ograniczeniu praw rodzicielskich ……………………………………………………………………………….
6. Czy dziecko będzie dojeżdżało do szkoły autobusem szkolnym*

tak / nie

7. Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej (jeśli tak, to w jakich godz.)* tak / nie
……………………………………………………………………………………
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej karcie zapisu dziecka są zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie,
w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji oraz w zakresie działalności
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Zbuczynie . Przetwarzanie danych odbywać się
będzie zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997r nr 133, poz. 833 , z późn. zm.). Wyrażam
zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka wyłącznie na potrzeby związane z
realizacją zadań oświatowych i promocją Szkoły Podstawowej w Zbuczynie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (Dz. U. z 1994r. Nr 26, z późn. zm.) oraz informuję, iż
z tego tytułu nie będę żądać wynagrodzenia finansowego.

Zbuczyn, …………………………………………….
……………………………………………………………
czytelny podpis matki
*właściwe zaznaczyć

…………………………………………………………
czytelny podpis ojca

Załącznik nr 2

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W ZBUCZYNIE
I. Dane osobowe dziecka
Imię …………………………………………………………………

Drugie imię ……………………………..………………………

Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………
PESEL (lub seria i nr. dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Data urodzenia …………………………………………………………………………………………..
Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...
Adres zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania)
……………………………………………………………………………………………………...........................................................
...................................................................................................................................................................
II. Dane rodziców ( prawnych opiekunów )
Dane matki (prawnej opiekunki ) dziecka
Imię ……………………………..................................………………………….........................
Nazwisko ………………………..………….........................………………...........................…
Adres zamieszkania …………………………...……………......................………………….....
Telefony kontaktowe ………………………………..................................................................…………………………..
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………………………………………………
Dane ojca (prawnego opiekuna ) dziecka
Imię …………………………….……………………………..................................................
Nazwisko ……………………………………..................................................…………….

Adres zamieszkania …………………..……………………........................…………………………………............................
Telefony kontaktowe ……………………………………………...................................................……………………………
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………………………………………………
III. Wybrane placówki(kolejność wpisania oznacza hierarchię ważności w procesie rekrutacji)
1. Nazwa i adres placówki pierwszego wyboru ………………………………………………………………………………….…
…………………………......................................................................................................................................
2. Nazwa i adres placówki drugiego wyboru ……………………………………………………………………………………..…
……………………...........................................................................................................................................
III. Informacje o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka
1. Czy dziecko posiada orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej *

tak / nie

(w przypadku posiadania w/w dokumentów należy dołączyć kopię)
2.Czy dziecko było objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju i posiada opinię o potrzebie jego
realizowania*
tak / nie
(w przypadku posiadania w/w dokumentów należy dołączyć kopię)
3. Dodatkowe ważne informacje o stanie zdrowia dziecka (np. przewlekłe choroby, wady rozwojowe,
alergie, dieta) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.Czy rodzina jest pełna*

tak / nie

5.Informacje o ograniczeniu praw rodzicielskich ………………………………………………………………………………….
6.Czy dziecko będzie dojeżdżało do szkoły autobusem szkolnym*

tak / nie

7.Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej (jeśli tak, to w jakich godz.)* tak / nie .………………

Kryteria rekrutacji kandydatów spoza obwodu szkoły:
1. miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Zbuczyn lub

*tak / nie

innej gminy, ale położenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Zbuczynie jest dla niego najdogodniejsze – liczba punktów 50,

2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej

*tak / nie

im. Jana Pawła II w Zbuczynie – liczba punktów 30,
3. miejsce zamieszkania osoby spełniającej opiekę nad dzieckiem

*tak / nie

jest w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Zbuczynie – liczba punktów 20.

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej karcie zapisu dziecka są zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie,
w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji oraz w zakresie działalności
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Zbuczynie . Przetwarzanie danych odbywać się
będzie zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997r nr 133, poz. 833, z późn. zm.). Wyrażam
zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka wyłącznie na potrzeby związane z
realizacją zadań oświatowych i promocją Szkoły Podstawowej w Zbuczynie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (Dz. U. z 1994r. Nr 26, z późn. zm.) oraz informuję, iż
z tego tytułu nie będę żądać wynagrodzenia finansowego.

Zbuczyn, …………………………………………….
……………………………………………………………
czytelny podpis matki
*właściwe zaznaczyć

…………………………………………………………
czytelny podpis ojca

