Z AR Z Ą D Z E N I E

NR 9/2014/2015

Dyrektora Zespołu Szkół w Trzęsówce
z dnia 29 stycznia 2015r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczniów do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego i Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zespole Szkół w Trzęsówce.
Na podstawie:
Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami
wynikającymi z ustawy z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie Ustawy o Systemie
Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56 poz. 458).

§1
Zatwierdza się regulamin w sprawie rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły
Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego oraz klas szkoły
podstawowej i gimnazjum stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Regulamin w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Trzęsówce stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/2014/2015

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych
Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Zespole Szkół w Trzęsówce.
Podstawa prawna:
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 6, 7 ,8, 20 ( tekst jednolity Dz. U. Z 2004r.
Nr 256 poz.2572 z późn. zm.).
§1
1. Dziecko w wieku pięciu lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w
przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego.
2. Obowiązek szkolny ( I klasa szkoły podstawowej) obejmuje wszystkie dzieci 6-letnie i 7letnie.
3.

Do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej uczniowie
zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu.

4. Przyjęcia dziecka do szkoły ( oddziału przedszkolnego) zamieszkałego w obwodzie szkoły
dokonuje się na podstawie wniosku rodziców, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia do
pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie WWW.szkola.trzesowka.org w zakładce pliki
do pobrania/
5. Dzieci zamieszkałe po za terenem gminy przyjmowane są do oddziału przedszkolnego o ile
są wolne miejsca.
6.

Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech oddziałów przedszkolnych i
określać musi kolejność od najbardziej preferowanych zapisanych w na pozycji 1 wniosku.

7.

W przypadku większej liczby dzieci niż liczba posiadanych miejsc przeprowadzone będzie
postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w regulaminie.

8.

Dzieci zamieszkałe po za obwodem szkoły przyjmuje się na wolne miejsca w szkole na
wniosek rodziców po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

9. Zapisu do szkoły dokonują rodzice/opiekunowie prawni na podstawie dowodu osobistego.
10. W szkołach podstawowych, w których utworzony będzie więcej niż jeden oddział klasy
pierwszej, rekrutacja dzieci do poszczególnych oddziałów odbywać się będzie wg wieku
począwszy od najmłodszych.
11. Oddział klasy pierwszej liczy nie więcej niż 25 uczniów
12. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku
szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż na jeden rok na wniosek rodzica złożony u
dyrektora szkoły poparty opinią z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

§2
1. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/.
2. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest zgodna z liczbą miejsc, przyjęć do
oddziału przedszkolnego i klas pierwszych dokonuje dyrektor.
3. W przypadku większej liczby zgłoszeń dyrektor przeprowadza rekrutację zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Regulaminie.
4. Ogłoszenia o rekrutacji oraz terminach pobierania i składania przez rodziców/prawnych
opiekunów/ wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły
WWW.szkola.trzesowka.org/ dokonuje się poprzez umieszczenie na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz
stronie internetowej szkoły.
5. Regulamin dotyczący rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej oraz w sekretariacie
szkoły od dnia 28 lutego 2015r.
6. Kryteria ustawowe dotyczące rekrutacji:
a/ wielodzietność rodziny kandydata (rodzina z trójką i więcej dzieci),
b/ niepełnosprawność kandydata,
c/ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d/ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e/ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f/ samotne wychowanie kandydata przez rodzica
g/ objęcie kandydata pieczą zstępczą.
7. Kryteria samorządowe dotyczące rekrutacji dziecka, którego:
a/ oboje rodzice/prawni opiekunowie/ pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą
gospodarstwo rolne, zajmują się działalnością poza rolniczą,
b/ rodzeństwo będzie kontynuowało w danym roku szkolnym edukację przedszkolną
w oddziale przedszkolnym,
c/ dziecka placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dziecka z rodziny objętej nadzorem
kuratorskim albo wsparciem asystenta rodziny.
8. Ustala się wartość każdego kryterium ustawowego na 5 punktów, a samorządowego
na 4 punkty.
9. Dodatkowe kryteria rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły
Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce spoza obwodu szkoły:
a) dzieci kontynuujące edukację w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w
Trzęsówce,
b) rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w Szkole Podstawowej im. Zygmunta
Nowakowskiego w Trzęsówce,
10. Kryteria ustalone powyżej, dyrektor podaje kandydatom do wiadomości nie później
niż do końca lutego danego roku.
11. Spełnianie kryteriów potwierdzone musi zostać odpowiednimi zaświadczeniami lub
oświadczeniami.
12. Komisja rekrutacyjna powoływana jest stosownym zarządzeniem.
13. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
a/ nauczyciel oddziału przedszkolnego jako przewodniczący,
b/ wychowawca klasy III szkoły podstawowej jako członek
c/ wychowawca klasy III gimnazjalnej jako członek.

14. Komisja rekrutacyjna ustala i podaje do publicznej wiadomości przez wywieszenie na
szkolnej tablicy ogłoszeń opatrzoną adnotacją dotyczącą daty ogłoszenia oraz podpisaną
przez przewodniczącego komisji imienną, ułożoną w alfabetycznej kolejności listę
uczniów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego
oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej.
15. W przypadku nie przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej
komisja ma na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów/ obowiązek podać
przyczyny odmowy.
16. Rodzicom/prawnym opiekunom/ przysługuje możliwość wniesienia odwołania na piśmie
w terminie 7 dni od uzyskania w/w informacji z prośbą o podaniem uzasadnienia.
17. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego
opiekuna/.Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą
liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
18. Rodzic /prawny opiekun/może wnieść do dyrektora oddziału przedszkolnego, szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
19. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny, szkoła
dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające na
zasadach postępowania rekrutacyjnego.
§3
1. Przyjmowanie wniosków od rodziców o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce od 03 marca do
31 marca roku 2015.
2. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną do 25 kwietnia roku 2015.
3. Ewentualne rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej po 20 maja roku 2015.
§4
1. Dane kandydatów gromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja
postępowania rekrutacyjnego przechowywane są nie dłużej niż do końca okresu, w
którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego lub uczęszcza do szkoły.
2. Dane kandydatów nie przyjętych gromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora została
wniesiona skarga do Sądu Administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.
Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Zygmunta
Nowakowskiego w Trzęsówce wprowadzony Zarządzeniem nr 9/2014/2015 Dyrektora Zespołu
Szkół w Trzęsówce z dnia 29 stycznia 2015 r.
Przedstawiony Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2015r.

