
REGULAMIN  REKRUTACJI  DZIECI 

do oddziału przedszkolnego i klasy I 

w Szkole Podstawowej w Nojewie  

na rok szkolny 2014/2015 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) – z art. 14 ust. 1a. 

3. Ustawa z dnia 13 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy  

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1265).  

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

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

 

§ 1 Zasady ogólne 

1. Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nojewie przyjmowane  

są wszystkie dzieci w wieku 5-6 lat, zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej  

w Nojewie  w celu realizacji obowiązkowego przygotowania  przedszkolnego  

na podstawie Karty Zgłoszenia (Załącznik 1). 

 

1) W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r.  

do dnia 31 grudnia 2008 r., które w tym roku szkolnym nie rozpocznie spełniania 

obowiązku szkolnego, a realizuje obowiązkowe przygotowanie  przedszkolne  

w oddziale Szkoły, kontynuuje je  na podstawie złożonej przez rodziców pisemnej 

deklaracji (Załącznik 3). 

2) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat,  

nie dłużej jednak, niż do ukończenia 8 roku życia. 

2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 4 letnie, jeśli pozwala na to liczba 

miejsc po pierwszym etapie rekrutacji. Przy rekrutacji obowiązują takie same zasady jak 

dla dzieci 5-6 letnich. Dzieci 5-6 letnie spoza obwodu mają pierwszeństwo przed dziećmi 

4 letnimi z obwodu szkolnego. 

 

3. Do klasy I przyjmowane są wszystkie dzieci  zamieszkałe w obwodzie Szkoły 

Podstawowej w Nojewie w celu realizacji obowiązku szkolnego na podstawie Karty 

Zgłoszenia (Załącznik 2). 

 

1) Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, 

w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 
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2) W roku szkolnym 2014/2015   obowiązek szkolny obejmuje dziecko, które do 30 

czerwca 2014 roku kończy 6 lat i było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku  

2013/2014 oraz na wniosek rodziców pozostałe dzieci, które kończą 6 lat  w okresie 

od lipca do grudnia 2014 roku. 

3) Wymogu, o którym mowa w ust. 2, pkt. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy dziecko 

posiada negatywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości 

rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 

 

4. Dziecko zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Nojewie może zostać 

przyjęte do oddziału przedszkolnego lub klasy I, gdy Szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji. 

 

5. Decyzję o przyjęciu dziecka odpowiednio do oddziału przedszkolnego lub klasy I 

podejmuje Dyrektor Szkoły. 

6. W przypadku, gdy liczba wniosków  o przyjęcie  dziecka zamieszkałego poza obwodem 

szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym / oddziale klasy 

I, Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego. 

7. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych 

opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą. 

 

§ 2 Terminy rekrutacji 

1. Szczegółowe zasady rekrutacji na nowy rok szkolny zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej szkoły, oraz wywieszone w holu szkoły do końca lutego danego roku 

kalendarzowego. 

2.  Od 10 marca do 28 marca –  

• wydawanie i przyjmowanie Kart Zgłoszenia dzieci zamieszkałych  w obwodzie szkoły  

do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015. 

• wydawanie i przyjmowanie Deklaracji kontynuacji przygotowania przedszkolnego. 

• wydawanie i przyjmowanie Kart Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły  

do oddziału klasy I na rok szkolny 2014/2015. 

3. Od 2 kwietnia do 18 kwietnia -  w przypadku wolnych miejsc, wydawanie i przyjmowanie 

Kart Zgłoszenia dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do oddziału przedszkolnego  

i oddziału klasy I na rok szkolny 2014/2015, oraz dzieci 4 letnich. 

4. 25 kwietnia - ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego do oddziału 

przedszkolnego i klasy I w formie listy imiennej przyjętych dzieci. 

5. 18 sierpnia – 28 sierpnia rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów zgłoszonych  

po terminach rekrutacji.  
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§ 3 Postępowanie rekrutacyjne 

1. W przypadku dostatecznej liczby miejsc decyzję o przyjęciu dziecka odpowiednio  

do oddziału przedszkolnego lub klasy I  podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 

2. W przypadku, gdy liczba wniosków  o przyjęcie  dziecka zamieszkałego poza obwodem 

szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym / klasie I, 

postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 

Szkoły. 

1) W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli Rady 

Pedagogicznej Szkoły i 1 przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły. 

 

2) Spośród wybranych przedstawicieli Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej. 

 

3) Komisja działa w oparciu o przyjęty Regulamin. 

 

3.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

 

1) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego. 

 

2) Podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń w szkole -  listy kandydatów 

przyjętych w formie listy zawierającej imiona i nazwiska dzieci.  

        

3) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

4. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria potwierdzone 

odpowiednim dokumentem dołączanym do karty zgłoszenia: 

 

Lp. 
Kryterium 

Wartość 

punktowa 

Dokument potwierdzający 

/oryginał lub poświadczona kopia/ 

1. Do szkoły uczęszcza 

rodzeństwo kandydata 

20 Oświadczenie* 

2. Pracujący oboje rodzice 20 Oświadczenie* 

3. Wielodzietność rodziny 

kandydata ( troje i więcej 

dzieci w rodzinie) 

10 Oświadczenie* 

4. Niepełnosprawność 

kandydata 

10 Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego 

5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

10 Orzeczenie o niepełnosprawności lub  

o stopniu niepełnosprawności 

6. Niepełnosprawność jednego 

z rodziców kandydata 

10 Orzeczenie o niepełnosprawności lub  

o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

7. Niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata 

10 
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8. Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

10 Prawomocny wyrok sadu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację, lub akt 

zgonu, lub oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem. 

9. Objęcie kandydata pieczą 

zastępczą 

10 Dokument poświadczający objęcie 

dziecka pieczą zastępczą zgodnie  

z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

10. Pozostawanie bez pracy 

rodziców kandydata i 

pozostawanie pod stałą 

opieką pomocy społecznej 

rodziny kandydata 

20 Oświadczenie * 

 

*oświadczenie musi być opatrzone klauzulą o następującej treści: 

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

 

5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. 

 

6. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku. 

 

7. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia. 

 

8. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

§ 9 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Nojewo, 27 lutego 2014 roku     …………………………………… 

                                    Dyrektor Szkoły 

 

 

 

 

 

 


