
         Zarządzenie nr 7 /2013/2014 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego 

w Żórawinie z dnia 14.02.2014 r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im. Bolesława 
Chrobrego w Żórawinie

§1
1. Wprowadza się w Szkole Podstawowej  im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie  Regulamin 
rekrutacji dzieci do oddziałów klas pierwszych. 
2. Rekrutacja dotyczy dzieci 6 letnich i 7 letnich.
3. Nabór prowadzi się w terminie od pierwszego dnia roboczego marca do ostatniego dnia 
roboczego marca danego roku.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§3
Regulamin stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
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Załącznik do Zarządzenia nr 7 /2013/2014  Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Bolesława Chrobrego  w Żórawinie.

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

         Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie 

Podstawa prawna:

• Ustawa  z  dnia  6  grudnia  2013 r.  o zmianie  ustawy  o systemie  oświaty  oraz  niektórych  
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139 
poz. 992 ze zm.),

• Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  2  kwietnia  1997  r.  uchwalona  przez  
Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum  
konstytucyjnym  w  dniu  25  maja  1997  r.,  podpisana  przez  Prezydenta  Rzeczypospolitej  
Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),

• Statut szkoły.

§ 1

1. Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Żórawinie decyduje  o  przyjęciu  uczniów do 
wszystkich   klas.

2. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia 
rekrutacji uczniów                                   

do klas I Szkoły Podstawowej.
§ 2

1.   Do  klasy  I  Szkoły  Podstawowej przyjmowane  są  dzieci  sześcioletnie  urodzone  między
              01.01.2008-30.06.2008 r. oraz dzieci z rocznika 2007, które w danym roku kalendarzowym 
        kończą 7 lat i nie odroczono im  rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, a także 
dzieci,     
       w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej.

1) W roku szkolnym 2014/2015, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być 
objęte dziecko urodzone między 01.07.2008-31.12.2008 r.
2)  Warunkiem przyjęcia do szkoły podstawowej  dziecka 6-letniego jest obowiązek 
odbycia  wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym  rok szkolny, w którym 
dziecko ma rozpoczą
 naukę w szkole podstawowej.

§ 3

1.   Do klasy I Szkoły Podstawowej przyjmuje się dzieci:
1) z urzędu – zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Żórawinie,
2) na wniosek rodziców (prawnych  opiekunów) – zamieszkałe poza obwodem    

    Szkoły Podstawowej, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
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    § 4

1.   Dzieci spoza rejonu przyjmowane są w następującej kolejności:
1) dzieci, których starsze rodzeństwo jest uczniem/ uczennicą Szkoły Podstawowej w 
Żórawinie
2) dzieci, które ukończyły roczne przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej w 
Żórawinie,
3) pozostałe dzieci, których rodzice wybrali Szkołę Podstawową w Żórawinie z    
uwzględnieniem poszczególnych kryteriów :

1)   wielodzietność rodziny kandydata; 
2)   niepełnosprawność kandydata; 3) 
  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4) 
  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5) 
  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6) 
  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7) 
  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§ 5

  1.   Rodzice (prawni  opiekunowie) dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy I składają
               w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

1) dzieci 6-letnie – kartę zgłoszenia do Szkoły Podstawowej oraz informację o odbyciu 
przez  dziecko  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  lub  opinię  Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej,
2) dzieci 7-letnie – kartę zgłoszenia do Szkoły Podstawowej oraz informację o odbyciu
przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego,
3) jedno zdjęcie (podpisane),
4) do wglądu – akt urodzenia dziecka i dowód osobisty rodziców (prawnych opiekunów).

§ 6

1.   Terminy składania dokumentów do Szkoły Podstawowej w Żórawinie :
a) podanie o przyjęcie – od pierwszego dnia roboczego marca do ostatniego dnia 
roboczego marca danego roku,
b) ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Szkoły – do połowy kwietnia 2014 r.

  2 .   Na szczególnie  uzasadnioną  prośbę  rodziców  ostateczną  decyzję  o  przydziale  do  
klasy
               pierwszej podejmuje Dyrektor Szkoły.

§ 7

1. Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną ds. rekrutacji w składzie: sekretarz szkoły, 
dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnych należy:
1) ogłoszenie zasad rekrutacji,
2) zebranie podań o przyjęcie do szkoły,
3) w przypadku Szkoły Podstawowej liczba uczniów w oddziale nie może przekracza
 25,
4)  liczba dziewcząt i chłopców w oddziałach (o ile jest to możliwe) powinna by
 równa.

3. Od decyzji  Komisji  Rekrutacyjnej o  nieprzyjęciu  dziecka rodzice (prawni opiekunowie)
               mogą odwoła
 się do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni.
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4.    Dyrektor   Szkoły   w   ciągu   14   dni   rozpatruje   odwołanie   i   udziela   pisemnej 
odpowiedzi zainteresowanym stronom.

5.    Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

§ 8

Postanowienia końcowe:
1. O  liczbie  oddziałów  i  liczbie  uczniów  decyduje  organ  prowadzący  w  
porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

2.   Listy klas I  z nazwiskami uczniów podaje  się  do  wiadomości poprzez wywieszenie  na
                tablicy ogłoszeń szkoły najpóźniej do końca kwietnia.

§ 9

W przypadku tworzenia w danym roku szkolnym klas o profilowanym charakterze, np. klasa 
sportowa, zasady oraz terminy zapisu i rekrutacji do tych klas zostaną podane do wiadomości 
osobnym dokumentem.

4



5



6


