Zarządzenie
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach
z dnia 09 lutego 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Zasad Rekrutacji dzieci do klasy pierwszej Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2018/2019
I. Zasady rekrutacji dzieci do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2018/2019 określa:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe
( Dz. U. z 2017 r. poz.59 ze zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz. U. 2017 poz.610)
3) Uchwała nr 225/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele
zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria.
4) UCHWAŁA NR 235/XXXVII/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia
28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXXVI/17 Rady Miejskiej
w Chorzelach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Chorzele zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej
do uzyskania za poszczególne kryteria.
5) Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 8 lutego 2018 r.
w

sprawie

określenia

terminów

przeprowadzania

postępowania

rekrutacyjnego

i uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele w roku szkolnym
2018/12019.
II. Termin rekrutacji.
1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 prowadzony jest w terminach:


I termin – od 12 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.



II termin (uzupełniający) – od 21 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r.

2. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu (29) 751-50-44 lub na
stronie internetowej szkoły www.pspchorzele.pl
Szczegółowe terminy rekrutacji określone są w:
Zarządzeniu nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 8 lutego 2018 r.
w

sprawie

określenia

terminów

przeprowadzania

postępowania

rekrutacyjnego

i uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele w roku szkolnym
2018/12019 (załącznik nr 1)
III. Obowiązek szkolny obejmuje następujące dzieci:
1) urodzone w 2011 roku (siedmioletnie)
2) dzieci urodzone w 2012 roku (sześcioletnie) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko
korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko
posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia
nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust.2 ustawy -Prawo oświatowe)
IV. ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHORZELACH NA ROK SZKOLNY

2018 / 2019

1) Dzieci zamieszkałe w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Chorzelach przyjmowane są z urzędu na podstawie Karty
zgłoszenia (ZAŁĄCZNIK nr 2)
2) Dzieci zamieszkałe poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Chorzelach przyjmowane są na podstawie WNIOSKU o przyjęcie
dziecka, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami (ZAŁĄCZNIK nr 3)
3) Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są
jego rodzice.
4) Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:
- pobraniu z sekretariatu lub strony internetowej szkoły z zakładki „Rekrutacja” KARTY
ZGŁOSZENIA lub Wniosku,
- wypełnieniu i złożeniu KARTY ZGŁOSZENIA lub Wniosku w sekretariacie szkoły.
5) W dniach od 12 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. rodzice składają w sekretariacie
szkoły odpowiednio: KARTĘ ZGŁOSZENIA lub WNIOSEK.
6) Przy rekrutacji do klasy pierwszej nie jest brana pod uwagę kolejność składania KART
ZGŁOSZENIA dziecka.
7) Do dnia 08 marca 2018 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

8) Do dnia 23 marca 2018 r. rodzic ucznia składa pisemne oświadczenie jako potwierdzenie
woli przyjęcia jego dziecka do szkoły.
9) Do dnia 27 marca 2018 r. komisja rekrutacyjna 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) Procedura uzupełniająca postępowania rekrutacyjnego będzie przebiegała według
następującego harmonogramu:
- do dnia 30.05.2018 r. złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
- do dnia 06.03.2018 r. komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji wniosków o przyjęcie do
klasy szkoły podstawowej,
- do dnia 07.06.2018r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.
- do dnia 13.06.2018 r. rodzic ucznia składa pisemne oświadczenie jako potwierdzenie
woli przyjęcia jego dziecka do szkoły.
- do dnia 15.06.2018 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w ramach uzupełniającego
postępowania rekrutacyjnego..
- do dnia 31.08.2018 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do klasy I na rok szkolny 2018/2019.
12) Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do klasy pierwszej w ciągu całego roku
szkolnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
13) Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach
i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
14) Kryteria naboru do klas pierwszych zostały opracowane na podstawie Uchwały
nr 225/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele
zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za
poszczególne kryteria (załącznik nr 4), UCHWAŁY NR 235/XXXVII/17 RADY
MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały

Nr 225/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele zamieszkałych
poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów,

a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria

(załącznik nr 5)

Dokumenty niezbędne do

Kryterium

Ilość punków

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej
samej szkoły podstawowej

100

Oświadczenie rodzica
(prawnego opiekuna,
rodzica zastępczego)

2.

Miejsce pracy rodziców znajduje się na
terenie obwodu szkoły

70

Kopia umowy o pracę
(do wglądu)

3.

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

50

Oświadczenie rodzica
(prawnego opiekuna,
rodzica zastępczego)
o miejscu zamieszkania
krewnych)

Lp

potwierdzenia kryteriów

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 postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach na rok
szkolny 2018/2019
Składanie
kart i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
12.02.2018 r. – 28.02.2018 r. (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły
(www.pspchorzele.pl) zakładka REKRUTACJA
01.03.2018 r. - 06.03.2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy
I szkoły podstawowej.

do 08.03.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
09.03.2018 r. - 23.03.2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci
pisemnego oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27.03.2018 r.

VII. Harmonogram postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach na rok
szkolny 2018/2019
Składanie Wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (do pobrania
21.05.2018 r.- 30.05.2018 r. w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (www.pspchorzele.pl)
zakładka REKRUTACJA
04.06.2018 r.- 06.06.2018r.

07.06.2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły
podstawowej.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

08.06.2018 r.-13.06.2018r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci
pisemnego oświadczenia.

15.06.2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną ostatecznej listy

do 31.08. 2018r.

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I klasy szkoły podstawowej w ramach
rekrutacji uzupełniającej.

VIII. Przepisy końcowe.
1. Rodzicowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach.
2. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej, w sekretariacie szkoły w terminie do 5 dni
od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.
3. Dyrektor szkoły rozpatruje złożone przez rodzica odwołanie w terminie do 5 dni od daty
złożenia odwołania i wydaje decyzję w formie pisemnej.

4. Traci moc Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Chorzelach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad
Rekrutacji dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w roku szkolnym 2017/2018.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Weronika Zofia Wilkosz
dyrektor szkoły

