
REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. JANUSZA KORCZAKA W ROGAJNACH

w roku szkolnym 2017/2018

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).
 
I. Klasa I

1. Do klasy I przyjmuje się:

- z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia

rodziców,

- na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła

dysponuje wolnymi miejscami.

2. Planowanie ilości oddziałów klas I odbywa się na podstawie:

a) wydruków z ewidencji ludności – dotyczy dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły

b) liczby wolnych miejsc w szkole – dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

3. W szkole podstawowej tworzy się oddział klasy I liczący do  25 uczniów.

4. W szkole  od  18.04.2017 r. do 02.05.2017 r.

a) trwają zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia

rodzica 

b) przyjmowane są  wnioski rodziców  wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria  o

przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.

5. 12 maja 2017 r. do godz. 15ºº w siedzibie szkoły, zostaną podane do publicznej wiadomości

listy zakwalifikowanych kandydatów spoza obwodu szkoły.

6. 19 maja 2017 r. do godz. 15ºº w siedzibie szkoły podane zostaną do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych do klasy I- ej.

7. Ustala  się  kryteria  przyjmowania  dzieci  spoza  rejonu  do  klasy  pierwszej  szkoły

podstawowej.

Pierwszeństwo zapisu mają: 

• dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Rogajnach  - 15 pkt.

• miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły -5 pkt .

• w obwodzie  szkoły  zamieszkują  krewni  dziecka  wspierający  rodziców  w pełnieniu  mu

należnej opieki – 3 pkt.

• droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej – 15 pkt.

• dzieci,  które realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale



przedszkolnym w danej szkole podstawowej – 10 pkt.

II. Zasady rekrutacji

1. Dyrektor  szkoły  powołuje  Szkolną  Komisję  Rekrutacyjną,  wyznacza  przewodniczącego,

określa zadania członków.

2. Szkolna Komisja  Rekrutacyjna  podaje informacje o warunkach rekrutacji,  przeprowadza

postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami, ogłasza listę kandydatów

przyjętych do szkoły, rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie

i  nierozstrzygniętych  w  szczegółowych  przepisach,  sporządza  protokół  postępowania

kwalifikacyjnego.

III. Procedury odwoławcze

1. Rodzicom  ucznia,  który  nie  został  przyjęty  do  szkoły  przysługuje  prawo  złożenia

do  Szkolnej  Komisji  Rekrutacyjnej  wniosku  o  uzasadnienie  decyzji  odmowy przyjęcia.

Wniosek taki  musi  mieć  formę pisemną i  może być  złożony w terminie  7 dni  od  daty

podania do publicznej wiadomości listy przyjętych.

2. Szkolna  Komisja  Rekrutacyjna  w  terminie  5  dni  od  daty  wpłynięcia  wniosku  wydaje

pisemne uzasadnienie decyzji o nieprzyjęciu dziecka do placówki.

3. Rodzic w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia ma prawo odwołać się  od decyzji

Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły. Odwołanie musi mieć formę pisemną

 i musi być rozpatrzone przez dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wpływu.

4. Na  decyzję  dyrektora  przysługuje  rodzicom  prawo  złożenia  skargi  do  sądu

administracyjnego.

                                      Dyrektor szkoły


