Zarządzenie Nr 2/2015
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach
z dnia 02 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Zasad Rekrutacji dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w roku szkolnym 2015/2016
I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 6 grudnia 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw,
c) rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),
d) rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie
będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia
nauczycieli i placówek (Dz.U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458),
e) Statutu Szkoły.
II. Termin rekrutacji.
1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 prowadzony jest w terminach:


I termin – od 9 marca 2015 r. do 31 marca 2015r.,



II termin ( uzupełniający) – do 31 sierpnia 2015 r.

2. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 29 751-50-44 lub na stronie
internetowej szkoły www.pspchorzele.pl
III. Obowiązek szkolny.
Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o systemie oświaty przyjętą przez sejm 30 sierpnia 2013
roku, która weszła w życie 14 listopada 2013r (Dz. U. z 2013r. poz.1265) od: 1 września
2015r:


obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7-letnie urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia
2008 roku, które nie rozpoczęły jeszcze spełniania obowiązku szkolnego;



obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci 6-letnie z rocznika 2009.

IV. ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHORZELACH W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016
1) Dyrektor ogłasza zapisy do klasy 1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Chorzelach na rok szkolny 2015/2016.
2) Zapisy są przyjmowane od dnia 09 marca 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku,
a w przypadku rekrutacyjnego postępowania uzupełniającego do dnia 31 sierpnia 2015
roku.
3) Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły w Chorzelach przyjmowane są z urzędu na
podstawie Karty zgłoszenia. (ZAŁĄCZNIK nr1)
4) Dzieci spoza obwodu przyjmowane są po postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie
Wniosku o przyjęcie dziecka, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.(ZAŁĄCZNIK
nr 2)
5) Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są
jego rodzice.
6) Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:
a) Pobraniu Karty z sekretariatu lub strony internetowej szkoły z zakładki „Rekrutacja”,
b) wypełnieniu i złożeniu Karty w sekretariacie szkoły.
7) W dniach od 9 do 31 marca 2015 roku rodzice składają w sekretariacie szkoły
odpowiednio: Kartę zgłoszenia lub Wniosek.
8) Przy rekrutacji do klasy pierwszej nie jest brana pod uwagę kolejność składania Karty
zgłoszenia dziecka.
9) Do 17 kwietnia 2015 r. dyrektor podaje do publicznej wiadomości listę przyjętych
i nieprzyjętych kandydatów.
10) Przeprowadza się postępowanie uzupełniające jeśli w wyniki rekrutacji potwierdzą,
że szkoła posiada wolne miejsca.
11) Postępowanie uzupełniające trwa do końca sierpnia, co oznacza, że uzupełniona lista
o nowych kandydatów jest zamknięta i udostępniona w szkole do 31.08.2015 roku.
12) Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do klasy pierwszej w ciągu całego roku
szkolnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
13) Liczba oddziałów w szkole określona jest przez Organ Prowadzący i jest liczbą
maksymalną.
14) Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach
i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

15) Kryteria lokalne obowiązujące przy rekrutacji, stosowane w przypadku równej ilości
punktów ogólnie obowiązujących z ustawy:
Kryterium

Ilość punków

1

Dziecko, którego rodzeństwo realizuje
obowiązek szkolny w tutejszej szkole

100

2

Dziecko, którego miejsce pracy rodziców
znajduje się w pobliżu szkoły

70

3

W obwodzie Szkoły zamieszkują krewni
( babcia, dziadek) dziecka wspierający
rodziców w zapewnieniu mu należytej
opieki,

50

Lp

Uwagi

V. Odroczenia.
1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły, wyłącznie dla dziecka
zamieszkałego w obwodzie szkoły .
3. W celu podjęcia decyzji dyrektor szkoły zasięga opinii poradni psychologicznopedagogicznej.
VI. Harmonogram przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach rok szkolny 2015/2016
składanie przez Rodziców Kart zgłoszeń i Wniosków o przyjęcie
dziecka do klasy pierwszej (do pobrania w sekretariacie szkoły lub
09.03.2015r. – 31.03.2015r.

ze strony internetowej szkoły www.pspchorzele.pl ) zakładka
REKRUTACJA

15.04.2015r.

posiedzenie komisji rekrutacyjnej
zamieszczenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klasy

17.04.2015r.

pierwszej na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń
znajdującej się w budynku szkoły
wnoszenie do dyrektora szkoły odwołań od rozstrzygnięć komisji

do 24.04. 2015r.

rekrutacyjnej

VI. Przepisy końcowe.
1. Rodzicowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
2. Dyrektor wydaje pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku,
o którym mowa wyżej.
3. Rodzicowi przysługuje prawo do złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu
otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
4. Rozstrzygnięcia, o którym mowa wyżej (p. 3), dyrektor dokonuje na piśmie w terminie do
7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy rodzicowi skarga do sądu administracyjnego.

Weronika Zofia Wilkosz
Dyrektor szkoły

