
ZARZĄDZENIE NR 5/2014/15

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1
Z DNIA 05.03.2015 r.

w sprawie naboru do klas I

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach ogłasza
nabór do klas I na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział:

 dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2009),
 dzieci 7 letnie (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r),

 Kandydaci  zamieszkali  w  obwodzie  danej  szkoły  podstawowej,  którzy  ubiegają  się
o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia,

 W  postępowaniu  rekrutacyjnym  mogą  brać  udział  kandydaci  zamieszkali  poza
obwodem danej szkoły – w tym spoza Gminy Miasta Pionki.

 Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech szkół.

 Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych szkół według swoich preferencji.

 Szkoła  umieszczona  na  liście  na  pierwszej  pozycji  nazywana  jest  szkołą  pierwszego
wyboru.

 Rodzice/prawni opiekunowie: 

 pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, 
 wypełniają go odręcznie, i składają – po podpisaniu – w szkole pierwszego wyboru.

 Do  wniosku  rodzice/prawni  opiekunowie  dołączają  dokumenty/oświadczenia
potwierdzające spełnianie kryteriów.

 Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.  Składający  oświadczenie  jest  obowiązany  do  zawarcia  w  nim  klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).  

 Wypełniony wniosek/zgłoszenie: 



 podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

 podpisy  złożone  na  wniosku/zgłoszeniu  są  potwierdzeniem  zgodności  informacji
zawartych  we  wniosku/zgłoszeniu  ze  stanem  faktycznym.

Szkolne kryteria przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach na rok 
szkolny 2015/2016 zamieszkałych poza obwodem

- Dzieci, które uczęszczały do „0” w PSP nr 1 w Pionkach w roku szkolnym 
2014/2015 – 30 pkt.

- Rodzeństwo ubiegającego się ucznia o przyjęcie do szkoły uczęszcza już do tej 
szkoły – 25 pkt.

- Dzieci i wnuki pracowników szkoły – 25 pkt.
- Pracujący rodzice oddają dziecko pod opiekę dziadków lub krewnych 

mieszkających w pobliżu szkoły – 10 pkt.
- Ze względów zdrowotnych lub wychowawczych wskazana jest zmiana środowiska 

dla dziecka – 10 pkt.

 Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjnego powołana przez dyrektora szkoły.
 Na  podstawie  spełnianych  przez  kandydata  kryteriów  kwalifikacyjnych  komisja

rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 W  przypadku  uzyskania  przez  grupę  kandydatów  równorzędnych  wyników,  komisja

rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na liście
preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

 Komisja  rekrutacyjna  podaje  do  publicznej  wiadomości  wyniki  postępowania
rekrutacyjnego,  w  formie  listy  dzieci  zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych  
do przyjęcia.

 Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne
potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 Komisja rekrutacyjna: 

 przyjmuje  dziecko  do  szkoły,  jeżeli  zostało  zakwalifikowane  do  przyjęcia  i  rodzice
potwierdzili wolę zapisu, 

 podaje  do  publicznej  wiadomości  listę  kandydatów  przyjętych  i  nieprzyjętych  
do szkoły.

 Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 wnioskować do komisji  rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości
listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 wnieść  do  dyrektora  szkoły  odwołanie  od  rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.



Rekrutacja  dzieci  z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanego  
ze względu na  niepełnosprawność  podlegają  rekrutacji  do  oddziałów ogólnodostępnych 
w szkołach podstawowych według powyżej wskazanych zasad.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

10.03.2015  –  19.03.2015  –  SKŁADANIE  WNIOSKÓW  DZIECI  ZAMIESZKAŁYCH  W

OBWODZIE SZKOŁY (Wz. Wniosku: ZGŁOSZENIE do obwodowej szkoły podstawowej na rok

szkolny 2015/2016)

20.03.2015 – OPUBLIKOWANIE LISTY PRZYJĘTYCH DZIECI DO KLAS I

23.03.2015 – INFORMACJA NA TEMAT WOLNYCH MIEJSC

23.03.2015 – 31.03.2015 – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, SKŁADANIE WNIOSKÓW

DZIECI ZAMIESZKAŁYCH SPOZA OBWODU SZKOŁY (Wz. Wniosku: WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2015/2016)

10.04.2015  –  OPUBLIKOWANIE  LIST  DZIECI  PRZYJĘTYCH  

I NIEPRZYJĘTYCH DO KLAS I

10.04.2015 – PROCEDURA ODWOŁAWCZA

27.04.2015  -  27.08.2015  –  POSTĘPOWANIE  UZUPEŁNIAJĄCE  DO  

KLAS I

WNIOSKI  DO  POBRANIA  W  SEKRETARIACIE  SZKOŁY  I  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ

(PSP1.PIONKI.PL)


