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REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W RUDZICZCE 

 

Art. 1. 

Zasady rekrutacji  

1. Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci przyjmuje się „z urzędu” 

kandydatów zamieszkałych na terenie obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia do szkoły 

dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

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. Kryteria naboru na wolne miejsca dla dzieci z poza obwodu dyrektor szkoły podaje 

do publicznej wiadomości do końca lutego. 

4. Na wolne miejsca w szkole, w przypadku określonym w ust. 2 rekrutację 

przeprowadza się na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów w oparciu o poniższe 

kryteria:  

1) I etap postępowania rekrutacyjnego: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

  

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość. W przypadku,           

gdy kandydaci otrzymali równorzędną liczbę punktów, a liczba kandydatów przewyższa licz-

bę wolnych miejsc przeprowadza  się II etap postępowania rekrutacyjnego.  

Art. 2. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:   

1. Nabór uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej  prowadzony jest od  1 marca   

do 31 marca. 

2. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych  – 31 maja; 
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3. Potwierdzenie przez rodziców  lub prawnych opiekunów uczęszczania kandydata          

do szkoły – do dnia 5 czerwca; 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych – do dnia 7 czerwca. 

 

  Art. 3 

Wymagane dokumenty na potrzeby postępowania rekrutacyjnego 

 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe  

w obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie musi zawierać:  

 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku nu-

meru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsa-

mość; 

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata; 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają. 

  

   2. Do klas pierwszych dzieci z poza obwodu przyjmowane są na podstawie wniosku. 

Wniosek powinien zawierać: 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku nu-

meru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsa-

mość; 

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata; 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają; 

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanych; 

6) zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęć, zgodnie  

z zasadami przedstawionymi na stronie internetowej szkoły. 

 

Art. 4. 

Komisja rekrutacyjna 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola dyrektor Zespołu powołuje Ko-

misję  rekrutacyjną. 
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2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli Rady Pedago-

gicznej Zespołu. 

3. Przewodniczącego komisji wskazuje dyrektor Zespołu. 

4. W skład komisji nie może wchodzić dyrektor Zespołu oraz osoba, której dziecko 

jest objęte postępowaniem rekrutacyjnym. 

5. Postępowanie Komisji rekrutacyjnej jest jawne. 

Art. 5. 

Zadania Komisji rekrutacyjnej  

Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych; 

3) sporządzenie protokołu  postępowania rekrutacyjnego; 

4) przygotowanie odmowy przyjęcia kandydata – w przypadku złożenia stosownego wniosku 

przez rodzica kandydata. 

Art. 6.  

 
Zadania przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej 

 

Do zadań przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej do szkoły należy: 

1. Kierowanie  pracami Komisji rekrutacyjnej; 

2. Sporządzenie i podpisanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych; 

3. Występowanie do Burmistrza Prudnika o potwierdzenie okoliczności zawartych                    

w oświadczeniach złożonych wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata do szkoły. 

REGULAMIN WPROWADZONO  

ZARZĄDZENIEM NR 7/2015 DYREKTORA  

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO 

 W RUDZICZCE z dnia 25 lutego 2015 r. 


