Załącznik nr 9

Regulamin rekrutacji
do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej
im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr.256 poz.2572 z poźn. zm.),
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926.),
§1
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są :
1.
2.

Wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat.
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, spełniające warunki określone w pkt. 1, jeżeli szkoła
dysponuje wolnymi miejscami, po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§2
1.
2.
3.

Zapisów do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.
Stosując zasadę powszechnej dostępności, rekrutacja ogłaszana jest w formie informacji umieszczonej
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Wielogłowach.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów,
regulują przepisy wydawane przez organ prowadzący.
§3

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej odbywa się na podstawie karty zgłoszenia dziecka, którą
pobiera się w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Szkoły Podstawowej (zał. nr 1 niniejszego
regulaminu).
Wypełnione prawidłowo karty zgłoszenia, rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są złożyć w
sekretariacie szkoły.
W celu dokonania podziału na poszczególne oddziały dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielogłowach
powołuje komisję, w skład której wchodzi wicedyrektor szkoły oraz dwoje nauczycieli z klas I-III
szkoły podstawowej. Komisja rekrutacyjna dokonując rekrutacji kieruje się kryteriami określonymi w
prawie oświatowym.
Dotychczasowe oddziały przedszkolne stają się klasami pierwszymi szkoły podstawowej (nie tworzy
się oddziałów na nowo).
Wyniki rekrutacji w postaci list poszczególnych oddziałów dostępne są dla rodziców i opiekunów
prawnych dzieci w sekretariacie szkoły
Dokonując podziału, komisja uwzględnia miejsce zamieszkania dziecka w związku z organizacją
dowozu dzieci. Nie rozdziela się również rodzeństwa oraz dzieci zamieszkujących w tym samym domu.
W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmian w składzie poszczególnych
oddziałów.
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§4
1.

Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami możliwa jest dodatkowa rekrutacja w ciągu całego roku
szkolnego.
§5

2.

W pierwszym tygodniu czerwca szkoła organizuje zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do klas
pierwszych.
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