
Załącznik                                  
do zarządzenia nr 1/2014 
Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1                     
w Polkowicach                  
z dnia 10.02.2014 r. 

 

PROCEDURA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach 

w roku szkolnym 2014/2015 

 

Podstawa prawna: 

1. art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

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

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 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 ze 

zm.). 

 

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach 

przyjmuje się: 

1. Dzieci urodzone w 2007 oraz urodzone w I półroczu 2008 r. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – naukę w klasie pierwszej może 

rozpocząć dziecko urodzone w okresie od 1 lipca do dnia 31 grudnia 2008 i zostało 

objęte rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego. 

3. Do klasy pierwszej  przyjmuje się uczniów: 

a. z urzędu – zamieszkałe w obwodzie szkoły, urodzone w 2007 oraz urodzone w 

okresie od dnia 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 r (wynikające z ewidencji 

ludności); 

b. na wniosek rodziców (dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do dnia 31 grudnia 

2008 zamieszkałe w obwodzie szkoły (wynikające z ewidencji ludności), 

c. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów): 

 dzieci urodzone w 2007 oraz urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 do 30 

czerwca 2008 r zamieszkałe poza obwodem, w przypadku gdy szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami i odpowiednimi warunkami organizacyjnymi. 

 dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do dnia 31 grudnia 2008 zamieszkałe poza 

obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i 

odpowiednimi warunkami organizacyjnymi. 

 

 



 

4. Uczniów zamieszkałych poza obwodem przyjmuje się według następujących 

kryteriów; 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Członkowie rodziny  (prawni opiekunowie) dziecka są lub byli 
pracownikami szkoły. 
 

3 

2. Rodzeństwo dziecka jest /było uczniem szkoły. 
 

3 

3. Odbiór dziecka ze szkoły będzie realizowany przez najbliższą rodzinę 
mieszkającą w pobliżu szkoły w związku z zmianowym systemem 
pracy rodziców. 
 

2 

4. Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Polkowicach. 
 

2 

5. Rodzic  (prawny opiekun) jest absolwentem szkoły. 
 

1 

6. Inne uzasadnione powody,  np.: odległość zamieszkania dziecka od 
szkoły, rodzic zasłużony dla szkoły… 

1 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 12. W przypadku jednakowej ilości 

punktów bierze się pod uwagę datę złożenia wniosku. 

5. Rekrutację uczniów klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem przeprowadza 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły,  w której skład 

wchodzą: 

a. wicedyrektor ds. wychowawczych – przewodniczący, 

b. wicedyrektor ds. dydaktycznych , 

c. pedagog, 

d. przewodniczący Rady Rodziców, 

e. nauczyciel obejmujący wychowawstwo w klasie pierwszej. 

6. Oddziały klasowe tworzy się ,biorąc pod uwagę: 

a. równowagę dziewcząt i chłopców w klasach, 

b. równomierne rozmieszczenie uczniów ze specyficznymi trudnościami, 

c. uczniów dojeżdżających do szkoły z terenu Gminy Polkowice, 

d. rok i miesiąc urodzenia. 

7. Zasady dotyczące rekrutacji uczniów podaje się do wiadomości publicznej przez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły. 

8. W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie (poza rejonem) 

rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o 

miejscu realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego. 

9. Warunki i tryb przyjmowania uczniów niebędących obywatelami polskimi określają 

odrębne przepisy. 

10. Rozpoczęcie nauki szkolnej może być odroczone na podstawie odrębnych przepisów. 



11. Rekrutacja do klasy pierwszej odbywa się od 01 lutego do 31 marca danego roku na 

podstawie zgłoszenia wg. załącznika nr 1. 

12. Rodzice uczniów spoza obwodu szkoły składają w sekretariacie wniosek o przyjęcie 

dziecka do klasy pierwszej do końca marca danego roku (załącznik nr 2). 

13. Do końca maja danego roku – Dyrektor szkoły ustala listy uczniów przyjętych do klas 

pierwszych w szkole i podaje do wiadomości na tablicy ogłoszeń szkoły. 

14. Rodzic (prawny opiekun) osobiście zapisuje dziecko w sekretariacie szkoły, okazując 

odpis aktu urodzenia. 

15. W czerwcu organizowane jest zebranie informacyjne dla rodziców klas pierwszych. 

Szkoła zawiadamia rodziców o terminie spotkania poprzez informacje na stronie 

internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń szkoły i przedszkola. 

 

 

Załączniki: 

1. Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej. 

2. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana 

Wyżykowskiego w Polkowicach 

 


