
 
                                                                                               Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

                                                                                                        nr 9/2013/2014 z dn. 28.02.2014 r.  

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 

DO KLAS PIERWSZYCH 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. S. ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ 

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

 

 
Podstawa prawna:  

1) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 30 sierpnia 

2013 r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 87, 

827, 1191, 1265).  

2) Rozporządzenie MEN 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 z późn. zm.).  

3) Statut Szkoły  

 

 

§ 1 

 

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej 

uczniowie przyjmowani są:  

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,  

b) na prośbę rodziców– dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają,  

2. Zapisu do szkoły dokonują rodzice/opiekunowie prawni.  

3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku kalendarzowym 

2014 kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego oraz dzieci sześcioletnie urodzone do 

30 czerwca 2008 r. pod warunkiem, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym lub 

posiada pozytywną opinię PPP o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.  

4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej mają 

prawo dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. pod warunkiem, że 

dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym lub posiada pozytywną opinię PPP o 

możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.  

 

5. Szkoła za pomocą wybranych środków przekazu – ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

szkoły oraz w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli na tablicy ogłoszeń w przedszkolach , 

strona internetowa, informuje rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności zapisania dziecka 

do klasy pierwszej do 04 kwietnia 2014 r.  

 

 

§ 2 

 

1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły 

dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi 

dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się biorąc pod uwagę dodatkowe kryteria rekrutacji uczniów do 

klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej:  



a) rodzeństwo dziecka uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego lub Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Poniatowej 

b) miejsce pracy jednego z rodziców dziecka jest w Poniatowej 

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w 

zapewnieniu mu należytej opieki  

2. Warunkiem przyjęcia dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej jest 

złożenie przez rodzica (prawnego opiekuna) pisemnego podania o przyjęcie do szkoły - podanie 

składa się w terminie do dnia 04 kwietnia 2014 r. w sekretariacie szkoły, Dyrektor szkoły jest 

zobowiązany rozpatrzyć podanie i powiadomić rodzica o podjętej decyzji.  

3. W przypadku, gdy nie występują kryteria opisane w § 2 punkt 1; a, b, c, decyduje data wpływu 

podania o przyjęcie dziecka do szkoły do sekretariatu szkoły.  

4. Każde z kryteriów ma jednakową wagę, która wynosi - 1. 

 

 

§ 3 

 

 

1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza 

organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.  

 

2. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły w składzie:  

 

- wicedyrektor szkoły,  

- pedagog szkolny,  

- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w liczbie 3. 

 

3. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę uczniów stosując 
zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na dziewczynki i chłopców w klasie.  

4. Oddział nie może liczyć więcej niż 25 uczniów.  

 

§ 4 

 

1. Informację o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy podaje się rodzicom (prawnym 

opiekunom) do wiadomości na zebraniu organizacyjnym, którego termin ustala dyrektor szkoły.  

2. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic (prawny 

opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie 

obowiązku szkolnego.  

 

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej  im. S. Żeromskiego 

 w Poniatowej wprowadzono Zarządzeniem nr 9/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. S. Żeromskiego w Poniatowej z dnia 28 lutego 2014 r.  

  

 

 

  

 Dyrektor Szkoły 

  -/- 

                                                                                                             mgr Mirosław Plandowski 


