Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły
Wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej
z dn. 3.03.2014r.

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4
w Bolesławcu na rok szkolny 2014/2015
Podstawa prawna
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zmianą
w: 2009 r. Nr 31, poz. 208),
I.

Zasady ogólne

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 przyjmowane są z urzędu, na podstawie
zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów, dzieci zamieszkałe w obwodzie.
2. Na wniosek rodziców dyrektor moŜe zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego
przez dziecko urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008r.
3. Uczniowie mieszkający poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców/prawnych
opiekunów, mogą być przyjęci w przypadku, kiedy po przyjęciu kandydatów
mieszkających w obwodzie szkoły są jeszcze wolne miejsca.
4. O przyjęciu ucznia spoza rejonu w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.
II.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) – dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły oraz
dzieci 6- letnich urodzonych pomiędzy 1.07.2008 r., a 31 12.2008 r.,
2. Zgłoszenie rodzica (prawnego opiekuna) – dotyczy uczniów z obwodu szkoły,
3. Kopia skróconego aktu urodzenia dziecka,
4. Oświadczenie rodzica, Ŝe jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 4.
Kartę zgłoszenia lub wniosek o przyjęcie do szkoły moŜna pobrać w sekretariacie szkoły lub
na stronie internetowej szkoły..

III. Kryteria rekrutacji dzieci spoza obwodu.
Jeśli kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły jest więcej niŜ miejsc wolnych, to
w pierwszej kolejności przyjęte są dzieci, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne
w Szkole Podstawowej nr 4, a następnie o kolejności przyjęcia dziecka decydują kryteria
zawarte w Statucie Szkoły rozdz. VI § 51 pkt.6:
• dzieci pracowników szkoły – 8 pkt.
• dzieci osób współpracujących ze szkołą - 6 pkt.,
• dzieci absolwentów szkoły celem zacieśnienia więzi między szkołą a rodziną ucznia
– 4pkt.,
• dzieci, które mają rodzeństwo w szkole – 4pkt.,
• dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszczało do SP 4 – 2pkt.,
• inne dzieci w miarę wolnych miejsc – 1pkt..
Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły spoza obwodu podejmuje komisja rekrutacyjna.

IV.

Komisja rekrutacyjna.
1. Dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną spośród nauczycieli szkoły.
2. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:
a. sprawdzenie wszystkich złoŜonych wniosków wraz z oświadczeniami pod
względem formalnym,
b. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej
wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy
pierwszej,
c. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i
nieprzyjętych zawierającej nazwiska i imiona dzieci lub liczbę wolnych
miejsc,
d. podanie listy poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
Lista zawiera nazwiska i imiona dzieci uszeregowane w porządku
alfabetycznym i informację o najmniejszej liczbie punktów, która uprawnia
do przyjęcia, datę wywieszenia oraz podpis przewodniczącego,
e. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów.
3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata moŜe wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do
szkoły podstawowej. Komisja w ciągu 5 dni uzasadnia na piśmie swoją decyzję.
4. Rodzic kandydata moŜe wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje je i dokonuje
rozstrzygnięcia. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

V.

Terminy
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły naleŜy składać w sekretariacie szkoły do dnia
30 marca 2014r.
2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do szkoły
nastąpi do dnia 15 kwietnia 2014r.
3. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych/nieprzyjęctych do szkoły nastąpi do dnia 25
kwietnia 2014r.
4. JeŜeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne
miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się 31 sierpnia
2014r.

