oEdriAjIk oEKorTACgI al KiApY PIEotpwEg
pwKlŁY PlapTAtltEg IjK pTK pTApwICA t doABKltIE

Podstawa prawna
rstawa z dnia 0S grudnia O0NP roku o zmianie ustawó o sóstemie oświató oraz niektóróch
innóch ustaw EazK rK z O0N4 rK pozK 7FK

lgólne zasadó rekrutacji
· ao klasó f pzkołó modstawowej w drabkowie oraz pzkołó cilialnej w tięsławicach
z urzędu przójmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkołóK
· lbowiązek szkolnó obejmujeW
J dzieci 7 letnie Eurodzone w roku O007FI
J dzieci S letnie Eurodzone w okresie od N stócznia do P0 czerwca O00UrKFI
J na wniosek rodziców dzieci S letnie Eurodzone w okresie od N lipca do PN grudnia
O00U rFK
· ao klasó pierwszej przójmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkołó na podstawie
zgłoszenia rodziców
· wgłoszenie zawieraW
o fmięI nazwiskoI datę urodzenia oraz numer mbpbi kandódataI a w przópadku
braku numeru mbpbi – serie i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
o fmiona i nazwiska rodziców kandódataI
o Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandódataI
o Adres pocztó elektronicznej i numeró telefonów rodziców kandódata
· handódaci zamieszkali poza obwodem szkołó mogą bóć przójęci do klasó pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacójnegoI jeżeli szkoła dósponuje wolnómi
miejscamiK
· mostępowanie rekrutacójne jest prowadzone na wniosek rodzicaI prawnego opiekuna
kandódataK
· tniosek o przójęcie do szkołó podstawowej składa się do dórektora wespołu pzkółK
· tniosek o przójęcie do szkołó podstawowej może bóć złożonó do nie więcej niż
trzech wóbranóch szkółK
· te wniosku określa się kolejność wóbranóch szkół w porządku od najbardziej do
najmniej preferowanóchK
· tniosek zawieraW
o fmięI nazwiskoI datę urodzenia oraz numer mbpbi kandódataI a w przópadku
braku numeru mbpbi – serie i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
o fmiona i nazwiska rodziców kandódataI
o Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandódataI
o Adres pocztó elektronicznej i numeró telefonów rodziców kandódata
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o tskazanie kolejności wóbranóch szkół w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanóch
ao wniosku dołącza się dokumentó określone w statucie szkołóK
mostępowanie rekrutacójne przeprowadza komisja rekrutacójna powołana przez
dórektora wespołu pzkółK
mostępowanie rekrutacójne prowadzone jest w terminach określonóch
w harmonogramieK
oodziceLprawni opiekunowieW
o pobierają wniosekLzgłoszenie w dowolnej szkoleI
o wópełniają go odręcznie i składają – po podpisaniu – w szkole pierwszego
wóboruI
ao wniosku rodziceLprawni opiekunowie dołączają dokumentóLoświadczenia
potwierdzające spełnianie króteriówK
Oświadczenia składa się pod rógorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszówóch zeznańK pkładającó oświadczenie jest obowiązanó do zawarcia w nim
klauzuli następującej treściW „gestem świadomó odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszówego oświadczenia” EartK O0t ust S ustawó o sóstemie oświatóFK
tópełnionó wniosekLzgłoszenieW
o podpisują oboje rodziceLprawni opiekunowie dzieckaI
o podpisó złożone na wnioskuLzgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności
informacji zawartóch we wnioskuLzgłoszeniu ze stanem faktócznómI
wa sprawdzenie informacji zawartóch we wnioskuLzgłoszeniu oraz wódanie rodzicom
potwierdzenia przójęcia wnioskuLzgłoszenia odpowiedzialnó jest dórektor szkołó
pierwszego wóboruK
ka podstawie spełnianóch przez kandódata króteriów kwalifikacójnóch komisja
rekrutacójna ustala kolejność przójęćK
t przópadku uzóskania przez grupę kandódatów równorzędnóch wónikówI komisja
rekrutacójna ustalając kolejność kwalifikacjiI bierze pod uwagę miejsce szkołó na
liście preferencji kandódata Ew porządku od najbardziej do najmniej preferowanejFK
homisja rekrutacójna podaje do publicznej wiadomości wóniki postępowania
rekrutacójnegoI w formie listó dzieci zakwalifikowanóch i niezakwalifikowanóch do
przójęciaK
oodziceLprawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanóch do przójęcia składają pisemne
potwierdzenie woli zapisu w szkoleI do której dziecko zostało zakwalifikowaneK
homisja rekrutacójnaW
o przójmuje dziecko do szkołóI jeżeli zostało zakwalifikowane do przójęcia i
rodzice potwierdzili wolę zapisuI
o podaje do publicznej wiadomości listę kandódatów przójętóch i nieprzójętóch
do szkołóK

· iistó umieszcza się w widocznóm miejscu w siedzibie szkołóK
· geżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacójnego szkoła dósponuje wolnómi
·
·

miejscamiI dórektor szkołó przeprowadza postępowanie uzupełniająceK
mostępowanie uzupełniające powinno zakończóć się do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolnóI na któró jest przeprowadzane postępowanie rekrutacójneK
l przójęciu dziecka do szkołó w trakcie roku szkolnegoI w tóm do pierwszóch klasI decóduje
dórektorI z wójątkiem dzieci zamieszkałóch w obwodzie szkołóI które są przójmowane
z urzęduK

