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Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła  II  

przy Zespole Szkół w Gowidlinie 

 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do klasy I – ej szkoły 

podstawowej przyjmowani są kandydaci z obwodu szkoły. Kandydaci z poza obwodu 

szkoły mogą być przyjęci do klasy I –ej po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami, na podstawie 

kryteriów zawartych poniżej. 

2. Nabór do klasy I –ej prowadzony jest od 1 do 31 marca. Termin ten podany jest przez 

szkołę do publicznej wiadomości. 

3. O terminie, o którym mowa w punkcie 2 rodzice zostają poinformowani na stronie 

internetowej szkoły. 

4. W roku szkolnym 2014/15 na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym objęte jest 

dziecko, które w roku kalendarzowym 2014 kończy 7 lat, oraz dziecko, które do 30 

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

2013/14, oraz na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozostałe dzieci, które kończą 

6 lat w okresie od lipca do grudnia 2014 roku. 

5. Wymogu, o którym mowa w punkcie 3 nie stosuje się w przypadku, gdy dziecko posiada 

negatywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia 

spełniania obowiązku szkolnego. 

6. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do 

szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych 

miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci te przyjmuje się z uwzględnieniem 

następujących kryteriów: 

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka (2 pkt.), 

b) miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów) znajduje się w pobliżu szkoły (1 pkt.), 

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (prawnych 

opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki (1 pkt.). 

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. 

8. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 
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9. Do zadań komisji należy w szczególności: 

a) ustalenie wyniku rekrutacyjnego, 

b) podanie do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń) listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i 

nazwisko, 

c) sporządzenie protokołu rekrutacyjnego. 

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości (na tablicy 

ogłoszeń) do 18 kwietnia, w postaci listy zawierającej imiona i nazwisko kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do klasy I –ej. 

11. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są 

rodzice (prawni opiekunowie). 

12. Zapisanie dziecka do klasy I –ej polega na: 

a) wypełnieniu i złożeniu w formie papierowej zgłoszenia dziecka do klasy I –ej w 

przypadku dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, 

b) wypełnieniu i złożeniu w formie papierowej wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I –ej 

w przypadku dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły. 

13. W sprawie przydziału dzieci do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje 

dyrektor szkoły. 

 

 


