Publiczna Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej, ul. Powstańców Śl. 1, 46-080 Chróścice, tel./fax 077 / 4695-334

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM.M.KONOPNICKIEJ W CHRÓŚCICACH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

1.Zasady przyjęć.


Do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Chróścicach na rok
szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci:

- 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
- 6 letnie ( urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z
wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,





Do klasy I publicznej szkoły podstawowej , której ustalono obwód przyjmuje się z urzędu
dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem
szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Poza rekrutacją, w dowolnym czasie , do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe w
obwodzie danej szkoły .
W celu przeprowadzenia rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej , dyrektor szkoły
powołuje Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją. Do zadań Komisji należy:

- weryfikacja wniosków,
- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
- sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,


Kandydaci zamieszkali w obwodzie przyjmowani są z urzędu na podstawie złożonego
przez rodziców „Zgłoszenia kandydata do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym
2021/2022” zwanym dalej zgłoszeniem./druk do pobrania na stronie szkoły/



W przypadku wolnych miejsc, mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem
danej szkoły. W stosunku do nich brane są pod uwagę kryteria określone w § 3 uchwały
Nr XXX/241/2017 z dnia 02 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I
publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Kryteria te mają
zróżnicowaną wartość punktową. Rodzice kandydata wypełniają ”Wniosek kandydata do
klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022” /druk do pobrania na
stronie szkoły/ i składają dokument do dyrektora tej szkoły. Podpisy złożone na wniosku
są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. Kandydaci
mieszkający poza obwodem danej szkoły, mogą być przyjęci do klasy I, w sytuacji gdy
wszyscy kandydaci z obwodu szkoły (zapisani zgodnie z dostarczonymi przez rodziców
zgłoszeniami oraz dzieci skierowane przez Wójta Gminy z innych szkół z terenu gminy w związku z nieutworzeniem w danym obwodzie klasy I), zostali przyjęci, a szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami.


W momencie składania zgłoszenia lub wniosku niezbędne jest przedłożenie (do wglądu)
aktu urodzenia dziecka .



Listy kandydatów zawierające imiona i nazwiska oraz datę ich sporządzenia podaje się do
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie list w widocznym miejscu w siedzibie
szkoły.

2.Terminy i zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

l.p.

Rodzaj czynności

1.

Złożenie w szkole obwodowej zgłoszenia do
szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie
danej szkoły. Do zgłoszenia należy dołączyć
oświadczenie o miejscu zamieszkania
rodziców kandydata i kandydata.

2.

3.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
kandydata zamieszkałego poza obwodem
danej szkoły. Do wniosku należy dołączyć
dokumenty potwierdzające spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły oraz
dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w
tym podjęcie czynności, o których mowa w

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

od 22 lutego 2021 r.
do 12 marca 2021 r.
do godz. 1500

od 14 czerwca 2021r.
do 13 sierpnia 2021r.
do godz. 1500

od 1 marca 2021 r.
do 12 marca 2021 r.
do godz. 1500

od 14 czerwca 2021r.
do 13 sierpnia 2021r.
do godz. 1500

od 22 marca 2021r

od 13 sierpnia 2021r.

do 29 marca 2021r.
do godz. 1500

do 19 sierpnia 2021r.
do godz. 1500

art. 150 ust.7 ustawy - Prawo oświatowe*.
4.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

5.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata
woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie woli
należy złożyć w formie pisemnego
oświadczenia.

31 marca 2021r.
do godz. 1200

20 sierpnia 2021r.
do godz. 1200

od 7 kwietnia 2021r.

od 23 sierpnia 2021r.

do 15 kwietnia 2021r.
do godz. 1500

do 25 sierpnia 2021r.
do godz. 1500

19 kwietnia 2021r.
do godz. 1500

27 sierpnia 2021r.
do godz. 1500

6.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3.Rekrutacja uzupełniająca.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
4. Tryb odwoławczy
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do Komisji
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły
podstawowej. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni do daty wystąpienia o
uzasadnienie. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rodzic/opiekun prawny kandydata może złożyć do sądu administracyjnego skargę na
rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.
5.W związku z prowadzoną rekrutacją do klasy I publicznej szkoły podstawowej ustalono:
- spotkanie z wychowawcą klasy I w terminie: 03.03.2021r godz.17.00

