REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO
I GIMNAZJUM IM. STEFANII ŁĄCKIEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ W GRĘBOSZOWIE
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. Nr 0, poz.7).
1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej gimnazjum
którym ustalono obwód, dzieci i młodzież są przyjmowane z urzędu na
podstawie zgłoszenia rodziców.
2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015
przyjmuje się dzieci:
1) urodzone w 2007 r.;
2) urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.;
3) dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia
2008 r., objęte rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego- na
wniosek rodziców.
3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor.
4. Do klasy pierwszej gimnazjum będą przyjmowani kandydaci posiadający
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum
mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowaniu
rekrutacyjnego jeżeli szkoła podstawowa lub gimnazjum będzie dysponować
wolnymi miejscami .
6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana
przez dyrektora szkoły.
8. Spoza obwodu szkoły odbywa się rekrutacja dzieci:
1) rodziców samotnie je wychowujących;
2) z rodzin wielodzietnych;
3) umieszczonych w rodzinie zastępczej;
4) niepełnosprawnych;
5) mających niepełnosprawnych rodziców bądź rodzeństwo;
6) posiadających rodzeństwo w szkole,
7) pracowników szkoły;
8) których rodzice pracują w rejonie szkoły.

9) niespełniających kryteriów wymienionych w pkt 8.1-8.8 w przypadku
wolnych miejsc (o przyjęciu tych dzieci decyduje kolejność wniosków
składanych przez rodziców/prawnych opiekunów).
9. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka
spoza obwodu szkoły.
10.O przyjęciu dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum w trakcie
roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor z wyjątkiem
przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie szkoły
podstawowej i gimnazjum, którzy są przyjmowani z urzędu.
11.Jeżeli przyjęcie ucznia o którym mowa w punkcie 10 będzie wymagało
zmian organizacyjnych w pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki
finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego.
12. Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywa się według następującego
harmonogramu:
1) zapisy dzieci do szkoły – od 3 marca do 15 kwietnia;
2) postępowanie rekrutacyjne – do 30 kwietnia;
3) podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego
– do 6 maja.
13. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości
w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Listy te wywiesza się
na tablicy ogłoszeń Szkoły.
14. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości wyników
rekrutacji można wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
15. Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Dyrektor
rozpatruje odwołania w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie
uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno się zakończyć do
końca sierpnia.
17.Wymagane dokumenty:
1) dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka
Sucharskiego i Gimnazjum im. Stefanii Łąckiej - Wniosek o przyjęcie
dziecka do klasy pierwszej;
2) dzieci spoza obwodu - Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.
18. W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie
rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia szkoły
obwodowej o miejscu realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.

