
Zasady rekrutacji do klasy I  

                Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli                                               

                                              w roku szkolnym 2014/2015 

I. Podstawa prawna.                                                   

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014r) 

II. Obowiązek szkolny 

1. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 

a) urodzone w 2007r. 

b)urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008r. 

2. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od 1 lipca 2008r do dnia 31 grudnia 

2008r może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego (na wniosek rodziców) . 

3. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie , o którym mowa w p. 2, które w tym 

roku szkolnym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego , kontynuuje przygotowanie 

przedszkolne w oddziale przedszkolnym lub w Punkcie Przedszkolnym. 

III. Termin rekrutacji 

 Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/ 2015 prowadzony jest w terminach: 

 do końca lutego 2014r. - podanie kryteriów rekrutacji 
 do końca marca 2014r. –złożenie wniosku i dokumentów potwierdzających spełnienie 

kryteriów rekrutacji 
 15 kwietnia 2014 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji 

 

IV. Zasady rekrutacji 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły ustalonym przez 
organ prowadzący –na podstawie zgłoszenia rodzica. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać 
przyjęte , gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

3. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć u 
Dyrektora Szkoły w terminach określonych w pkt. III. 

4. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z komisją 
rekrutacyjną . 

5. W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem 
szkoły jest większa niż liczba miejsc , którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem 
następujących kryteriów oraz sposobu przeliczania: 



A. Kryteria uwzględniające potrzeby osób objętych szczególną opieką Państwa: 

 Wielodzietność rodziny kandydata (co najmniej troje dzieci) 

 Niepełnosprawność kandydata; 

 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

 Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica; 

 Objęcie kandydata piecza zastępczą. 

Wszystkie wymienione kryteria są tak samo ważne. Za spełnienie każdego z tych kryteriów kandydat 
otrzymuje    5 pkt. 

B. kryteria uwzględniające potrzeby rodziny i środowiska lokalnego: 

 W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata; 

 W pobliżu  szkoły zamieszkują  krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów) w 
zapewnieniu należytej opieki  

 Obydwoje rodzice pracują  

Wszystkie wymienione kryteria są tak samo ważne. Za spełnienie każdego z tych kryteriów kandydat 
otrzymuje     5 pkt. 

6.O przyjęciu decyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria. 

 7. Wyniki rekrutacji podane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w widocznym 
miejscu szkoły. 

8.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, która działa w 
oparciu o przepisy Ustawy o Systemie Oświaty. 

9. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania w trybie określonym przez przepisy 
Ustawy o Systemie Oświaty (art. 20 zc) 

V. Dzieci nie będące obywatelami polskimi 

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie 
dotyczącym obywateli polskich. 

VI. Dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr telefonu 41-31-18-502 

Druki wniosków i oświadczeń dostępne są  w kancelarii szkoły. 

 

 

 


