
Regulamin rekrutacji  

do Szkoły Podstawowej w Godowej 

na rok szkolny 2015/2016  
 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw ( Dz. U z 2014r., poz. 7). 

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze 

zmianami). 

3. Statut Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej 

 

 

Rozdział I 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 

 

 

§ 1 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.  

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem 

może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami. 

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. 

4. Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2015/2016 dotyczy dzieci 7 letnich (rocznik 

2008) oraz  dzieci 6 letnich (rocznik 2009).  

5. Rekrutacja dzieci do Szkoły Podstawowej w Godowej odbywa się raz do roku.  

6. W przypadku zwolnienia się miejsca po zakończeniu rekrutacji, dyrektor szkoły 

przyjmuje dzieci z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę 

punktów.  

7. Złożenie podpisanej przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) wniosku o przyjęcie 

jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki 

i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

8. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do 

końca okresu, w którym dziecko korzysta z edukacji szkolnej.  

9. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są  

przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora 

szkoły została wniesiona skarga  do sądu administracyjnego i postępowanie nie 

zostało  zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

 

 

 

 



Rozdział II  

Kryteria naboru 

 

§ 2  

1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie  

wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Karta 

zgłoszenia   dziecka do szkoły”.  

 

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły w przypadku, gdy 

placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców 

lub prawnych opiekunów dziecka stosownego wniosku.  

 

3. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, lecz liczba ta nie może być 

większa niż 25. 

 

4. 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 z uwzględnieniem kolejności 

następujących kryteriów:  

 

L.p. Kryterium Punkty 

1.  W  szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka 10pkt. 

2.  Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej 10pkt. 

3.  Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły 10pkt. 

4.  W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) 

wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej 

opieki 

10pkt. 

5.  Dzieci pracowników szkoły 10pkt. 

 

5. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku 

równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.  

6. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów 

określonych w punkcie 4, decyduje data złożenia wniosku.  

7. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.  

8. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, 

decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.  

9. Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach 

i w trybie dotyczącym obywateli polskich. 

10. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone. 

11. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka 

zamieszkałego w obwodzie szkoły. 

12. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 



 

Rozdział III  

Wymagane dokumenty i oświadczenia  

potwierdzające spełnianie przez kandydata  

kryteriów rekrutacyjnych 

 

§ 3 

 

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani 

są jego rodzice lub prawni opiekunowie. 

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na  pobraniu, 

wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły. 

3. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie wraz z 

wnioskiem stosownych dokumentów. 

 

1) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lub inne 

równoważne 

2) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem potwierdzone odpowiednio (jeśli dotyczy): 

prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację, aktem 

zgonu, 

3) Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 

09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 

poz. 135 ze zmianami). 

 

4. W celu potwierdzenia w/w kryteriów należy złożyć kopię poświadczoną notarialnie 

albo urzędowo zgodnie z art. 76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub 

kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica. 

 

 

Rozdział IV 

Harmonogram rekrutacji 

 

§ 4 

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących 

terminach:  

1. Od 16 marca – do 10 kwietnia  2015 r. – wydawanie i przyjmowanie 

wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły. 

2. Od 13 kwietnia  – do 18 maja 2015 r. – obrady Komisji Rekrutacyjnej 

3. Nie później niż do 31 maja 2015 r. – wywieszenie list dzieci przyjętych i 

dzieci nieprzyjętych  


