Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej
1. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły są
przyjmowani do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego tylko wówczas, gdy
szkoła dysponuje wolnymi miejscami, a liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc.
2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek o przyjęcie do szkoły składany przez rodzica lub
opiekuna prawnego kandydata do końca maja. Wnioski złożone po tym terminie mogą być odrzucone.
3. Wniosek o przyjęcie do szkoły wszczyna postępowanie rekrutacyjne tylko wtedy, gdy spełnione są
łącznie następujące warunki:
a) wniosek dotyczy kandydata do klasy pierwszej;
b) liczba złożonych w terminie wniosków jest większa niż liczba wolnych miejsc.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w pkt 1 brane są pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
5. Każdemu kryterium, o którym mowa w pkt 4, można przyporządkować zero, jeden, dwa lub trzy punkty.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w rezultacie rozpatrzenia
kryteriów, o których mowa w pkt 4, w postępowaniu rekrutacyjnym można wziąć pod uwagę dane
zawarte w informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
7. W postępowaniu rekrutacyjnym do wniosku, o którym mowa w pkt 2 dołącza się:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych;
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z
jego rodzicem;
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
e) zaświadczenie o spełnianiu przez kandydata obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
f) informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 są składane w szkole do połowy lipca.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 lit. a – f są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii
albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, z zastrzeżeniem pkt 10 i 11.
10. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 lit. e – f, mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej lub osobę prowadzącą inną
formę wychowania przedszkolnego.
11. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 lit. a – d mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata.
12. W wyniku postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się do szkoły kandydatów, którzy uzyskali największą
liczbę punktów.
13. Listy uczniów poszczególnych oddziałów klasy pierwszej ogłasza się w terminie ustalonym przez
dyrektora szkoły.
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