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ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
w roku szkolnym 2017/2018
I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Piątek, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
3. Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35),
4. Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Piątek z dnia
06 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych, dla
których Gmina Piątek jest organem prowadzącym,
5. Uchwała Nr XXVI/137/17 Rady Gminy Piątek z dnia 08 marca 2017r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Piątek
6. Statutu Szkoły – Zasady rekrutacji uczniów.
II. Termin rekrutacji
1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 prowadzony jest w terminach
podanych przez szkołę do publicznej wiadomości.
2. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 24 7221195 lub na
stronie internetowej szkoły http://sppiate.com w zakładce „Rekrutacja’
3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 jest prowadzone w terminach
określonych w harmonogramie rekrutacji.
III. Obowiązek szkolny od 01 września 2017r. obejmuje:
1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko
korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma
rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
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IV. Zasady rekrutacji
Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na
wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły:
kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o
przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie
zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców
kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe).
Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
który obejmuje miejscowości określone w Uchwale Nr XXII/103/12 Rady Gminy
Piątek z dnia 29.10.2012r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i szkół oraz
granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy
Piątek.
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma
zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie
dziecka do innej szkoły.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem:
1) kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w
postępowaniu rekrutacyjnym.
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) 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:
a) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej o
przyjęcie do której ubiega się kandydat,
b) rodzice kandydata pracują w obwodzie szkoły lub opiekunowie kandydata
wskazani przez rodziców zajmujący się dzieckiem pod nieobecność
rodziców/prawnych opiekunów mieszkają w obwodzie szkoły
c) kandydat do szkoły podstawowej uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej
samej szkole
V. Dzieci nie będące obywatelami polskimi
Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w
trybie dotyczącym obywateli polskich.
VI. Odroczenia
1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone, nie dłużej jednak niż na jeden rok.
2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka
zamieszkałego w obwodzie szkoły.
3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologicznopedagogicznej.
VII. Zapisy
1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są
jego rodzice/ prawni opiekunowie.
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2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie
szkoły polega na:
1) pobraniu ze strony internetowej szkoły lub sekretariatu szkoły zgłoszenia do klasy
pierwszej szkoły podstawowej,
2) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu w/w zgłoszenia w sekretariacie szkoły,
3) do zgłoszenia należy dołączyć 1 fotografię kandydata
3. Zapisanie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego poza obwodem
szkoły podstawowej polega na:
1) pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu szkoły wniosku o przyjęcie ucznia
spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku,
2) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły,
3) do wniosku należy dołączyć 1 fotografię kandydata.
4. Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych
informacji ze stanem faktycznym.
VIII. Przepisy końcowe
1. W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które
nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.
2. Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeniowej na
parterze szkoły.
WYKAZ KRYTERIÓW STOSOWANYCH W DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH
ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA PIĄTEK

L.P.

Kryterium

Liczba
punktów

Dokumenty

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje
obowiązek szkolny w szkole
podstawowej o przyjęcie, do której
ubiega się kandydat

10

Dane potwierdza dyrektor
szkoły na podstawie
dokumentacji będącej w
posiadaniu placówki

2.

Rodzice kandydata
pracują w
obwodzie szkoły lub opiekunowie
kandydata wskazani przez rodziców
zajmujący się dzieckiem pod
nieobecność
rodziców/prawnych
opiekunów mieszkają w obwodzie
szkoły

10

Oświadczenie
rodziców/prawnych
opiekunów

3.

Kandydat do szkoły podstawowej
uczęszczał do oddziału
przedszkolnego w tej samej szkole

10

Dane potwierdza dyrektor
szkoły na podstawie
dokumentacji będącej w
posiadaniu placówki
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Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniający w roku
szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku), dla których Gmina Piątek
jest organem prowadzącym:
Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
od dnia
05 kwietnia 2017r.
od godziny 10.00

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
do dnia
05 kwietnia 2017r.

13 marca 2017r.

14 kwietnia 2017r.
do godziny 15.00

Rodzaj czynności

Dzień Otwartej Szkoły - zapoznaje się z ofertą szkoły
oraz wypełnia formularz zgłoszenia lub wniosku dziecka

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Rodzic/prawny opiekun składa wypełniony druk
zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie dziecka do klasy
pierwszej szkoły podstawowej
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

21 kwietnia 2017r.
do godziny 15.00

Zebranie komisji rekrutacyjnej
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

25 kwietnia 2017r.
do godziny 15.00

Rodzic/prawny opiekun sprawdza na tablicy
informacyjnej umieszczonej na parterze szkoły
czy dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej
25 kwietnia 2017r.
od godziny 13.00

28 kwietnia 2017r.
do godziny 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

05 maja 2017r. do
godziny 12.00

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające
17 sierpnia 2017r.

21 sierpnia 2017r.
do godziny 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Po opublikowaniu wykazu wolnych miejsc, rodzic/prawny
opiekun może ubiegać się o przyjęcie dziecka na wolne
miejsca
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22 sierpnia 2017r.
do godziny 15.00

.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Zebranie komisji rekrutacyjnej
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych

23 sierpnia 2017r.
do godziny 12.00

Rodzic/prawny opiekun sprawdza na tablicy
informacyjnej umieszczonej na parterze szkoły czy
dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej
23 sierpnia 2017r.
od godziny 13.00
28 sierpnia 2017r.
do godziny 15.00

25 sierpnia 2017r.
do godziny 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

Krystyna Grabowska

5

