REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY
PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MĘDRZECHOWIE
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.

329, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.02.2004 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z
jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232)
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 30 10.2013r. poz. 1265)
4. Statut Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie

W publicznych szkołach podstawowych obowiązuje rejonizacja.
Rekrutacji uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie dokonuje
się z zachowaniem następujących zasad:
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 30.VIII.2013r. w latach szkolnych
2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły
podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia,
poczynając od uczniów najmłodszych. Klasy pierwsze nie mogą liczyć więcej
niż 25 osób.
o
o

o
o
o

z urzędu - dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu
o dane z biura ewidencji ludności,
na pisemną prośbę (wniosek) rodziców (prawnych opiekunów)
skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem
szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego
rozpoczynają dzieci:
urodzone w 2009r. (cały rocznik)
urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31
grudnia 2008

1. Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie
dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka. Rodzic wypełnia stosowny
wniosek, podpisuje się.
2. Liczbę klas pierwszych ustala organ prowadzący szkołę.

3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (opiekunów prawnych)
o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa
niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się
z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1)

w szkole uczy się rodzeństwo dziecka,

2)

miejsce pracy rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w pobliżu szkoły.

4. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż
obwodowa, rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia
szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.
5. Odwołania dotyczące odmownej decyzji dyrektora szkoły co do przyjęcia
dziecka spoza rejonu, można składać pisemnie w terminie 7 dni od daty
ogłoszenia list uczniów klas pierwszych w sekretariacie szkoły, rozpatruje je
dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji.
6. Do pozostałych klas w szkole, o ile są w nich wolne miejsca, przyjmuje się
dzieci w kolejności wpływu wniosków.
Terminy:
Marzec 2015 – powiadomienie rodziców o obowiązku dopełnienia
czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do klasy I. Powiadomienia
umieszczane są na stronie internetowej naszej szkoły oraz wywieszane jest
ogłoszenie na budynku szkoły.
Podstawowa rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016
odbywa się w terminie od 02.03.- do 31.03.2015r.
Ostateczna lista przyjętych uczniów będzie wywieszona na drzwiach szkoły od
dnia 29 maja 2015r.

