ROZDZIA 9.
Uczniowie szko y.
§ 28.
1. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szko y podstawowej na podstawie
zg oszenia rodziców (prawnych opiekunów) zgodnie z wytycznymi szkolnej komisji
rekrutacyjnej;
2. Do klasy pierwszej szko y podstawowej przyjmowane s :
1) z urz du – dzieci zamieszka e w obwodzie szko y podstawowej;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszka e poza obwodem
szko y, po przeprowadzeniu post powania rekrutacyjnego, je eli szko a dysponuje
wolnymi miejscami. W post powaniu rekrutacyjnym s brane pod uwag kryteria
okre lone przez szko

oraz organ prowadz cy, z uwzgl dnieniem zapewnienia jak

najlepszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz lokalnych potrzeb
spo ecznych, pod uwag mo e by brane równie kryterium dochodu na osob w
rodzinie kandydata;
3) od 1 wrze nia 2014 roku spe nianie obowi zku szkolnego rozpoczynaj dzieci:
a) siedmioletnie
b) sze cioletnie urodzone w okresie od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku
c) w roku szkolnym 2014/2015 dzieci urodzone od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008
roku mog rozpocz

spe nianie obowi zku szkolnego na wniosek rodziców;

3 a) w roku szkolnym 2015/2016 spe nianie obowi zku szkolnego rozpoczynaj dzieci:
a) urodzone w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, które nie
rozpocz y wcze niej spe niania obowi zku szkolnego;
b) urodzone w 2009 roku;
3. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani s :
1) z urz du – absolwenci szkó podstawowych zamieszka ych w obwodzie gimnazjum;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – kandydaci posiadaj cy wiadectwo
uko czenia szko y podstawowej zamieszkali poza obwodem gimnazjum po
przeprowadzeniu post powania rekrutacyjnego, je eli szko a dysponuje wolnymi
miejscami. W post powaniu rekrutacyjnym s brane pod uwag kryteria okre lone
przez szko

oraz przez organ prowadz cy, z uwzgl dnieniem zapewnienia jak

najlepszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz lokalnych potrzeb

spo ecznych, pod uwag mo e by brane równie kryterium dochodu na osob w
rodzinie kandydata;
3) o podziale nowo przyj tych uczniów na oddzia y decyduje komisja rekrutacyjna
powo ana przez Dyrektora Szko y.
4. O przyj ciu ucznia do szko y podstawowej i gimnazjum w trakcie roku szkolnego, w tym
do klas pierwszych, decyduje Dyrektor szko y. W przypadku dzieci i m odzie y
zamieszka ych w obwodzie, przyj cie nast puje z urz du;
4a) je eli przyj cie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szko y
powoduj cych dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szko y mo e przyj

ucznia po

uzyskaniu zgody organu prowadz cego;
5. Post powanie rekrutacyjne przeprowadzaj

powo ane przez dyrektora odpowiednie

komisje rekrutacyjne w sk adzie:
1) przewodnicz cy: wicedyrektor do spraw szko y podstawowej, cz onkowie: pedagog
szkolny, nauczyciel szko y podstawowej;
2) przewodnicz cy: wicedyrektor do spraw gimnazjum, cz onkowie: pedagog szkolny,
nauczyciel gimnazjum;
6. Wymagane dokumenty
1) W przypadku szko y podstawowej: wniosek rodzica oraz dokumenty potwierdzaj ce
spe nienie kryteriów.
2) W przypadku gimnazjum: wniosek rodzica,

wiadectwo uko czenia szko y

podstawowej, za wiadczenie OKE o uzyskanych wynikach na sprawdzianie
szóstoklasisty, oraz dokumenty potwierdzaj ce spe nienie kryteriów.
7. Kryteria rekrutacji do szko y podstawowej
1) W przypadku szko y podstawowej bierze si pod uwag m.in.
a) rodze stwo w tej samej szkole,
b) zatrudnienie rodziców na terenie gminy,
c) dzieci z placówki opieku czo-wychowawczej.
2) Kryteria rekrutacji do gimnazjum.
3) Kryteria uwzgl dniaj ce indywidualne zdolno ci i predyspozycje kandydatów.
a) wyniki sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych,
b) wyniki w konkursach i olimpiadach,
c) uzyskanie wiadectwa z wyró nieniem,
d) inne osi gni cia zapisane na wiadectwach.
4) Kryteria uwzgl dniaj ce potrzeby osób obj tych szczególn pomoc pa stwa

a) wielodzietno

rodziny dziecka;

b) niepe nosprawno

dziecka;

c) niepe nosprawno

jednego z rodziców dziecka;

d) niepe nosprawno

obojga rodziców dziecka;

e) niepe nosprawno

rodze stwa dziecka;

f) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
g) obj cie dziecka piecz zast pcz ;
5) Kryteria zawarte w punkcie 4 s brane cznie i maj jednakow warto .
6) Kryteria okre lone przez organ prowadz cy z uwzgl dnieniem zapewnienia jak najlepszej
realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zw aszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo
rodzic samotnie wychowuj cy kandydata musz

pogodzi

obowi zki zawodowe z

obowi zkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb spo ecznych. Do tych kryteriów mo e by
zaliczone kryterium dochodu na osob w rodzinie kandydata. Spe nienie tego kryterium jest
potwierdzane o wiadczeniem rodzica kandydata.
8) W przypadku gimnazjum stosuje si nast puj

punktacj :

a) Oceny na wiadectwie uko czenia szko y podstawowej.
Przedmiot/ocena

celuj cy

Bardzo

dobry

dostateczny

dobry
ILO

Dopuszczaj cy
i ni szy

PRZYZNANYCH PUNKTÓW

ZYK POLSKI

6

5

4

3

0

MATEMATYKA

6

5

4

3

0

ZYK OBCY

6

5

4

3

0

b) Oceny z zachowania na wiadectwie uko czenia szko y podstawowej.

Wzorowe

Bardzo dobre

6

5

dobre

Poprawne
4

3

c) Kryteria obejmuj ce pozosta e osi gni cia.
L.p.

Kryteria

Liczba punktów

1

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, liczba punktów 0-40
jest zgodna z punktacj sprawdzianu

2

Punktacja za oceny na

wiadectwie uko czenia 0-18

szko y podstawowej
3

Punktacja za ocen z zachowania na wiadectwie 0-6
uko czenia szko y podstawowej

4

Szczególne osi gni cia artystyczne wpisane na
wiadectwie uko czenia szko y podstawowej:
Szczebel wojewódzki miejsce 1

5

10

2

8

3

6

Szczebel powiatowy miejsce 1

5

2

4

3

3

Szczególne osi gni cia sportowe wpisane na
wiadectwie uko czenia szko y podstawowej:
Szczebel wojewódzki miejsce 1

6

10

2

8

3

6

Szczebel powiatowy miejsce 1

5

2

4

3

3

Inne

osi gni cia

wpisane

na

wiadectwie

uko czenia szko y podstawowej :
Wolontariat

5

Praca na rzecz rodowiska

5

9. Wyniki post powania rekrutacyjnego po zatwierdzeniu przez dyrektora szko y podaje si
do publicznej wiadomo ci w formie:
a)

listy

kandydatów

zakwalifikowanych

i

kandydatów

niezakwalifikowanych,

zawieraj cej imiona i nazwiska kandydatów;
b) listy kandydatów przyj tych i kandydatów nieprzyj tych, zawieraj cej imiona
i nazwiska kandydatów oraz najni sz liczb punktów uprawniaj

do przyj cia;

10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo ci listy kandydatów przyj tych
i kandydatów nieprzyj tych, rodzic kandydata mo e wyst pi do komisji rekrutacyjnej z

wnioskiem o sporz dzenie uzasadnienia odmowy przyj cia kandydata do danej szko y.
Uzasadnienie sporz dza si w terminie 5 dni od dnia wyst pienia przez rodzica kandydata z
tym wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyj cia, w tym najni sz liczb
punktów, która uprawnia a do przyj cia, oraz liczb punktów, któr kandydat uzyska w
post powaniu rekrutacyjnym. Rodzic kandydata mo e wnie

do dyrektora odwo anie od

rozstrzygni cia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor szko y rozpatruje odwo anie od rozstrzygni cia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7
dni od dnia otrzymania odwo ania. Na rozstrzygni cie dyrektora szko y s

y skarga do s du

administracyjnego.
11. W przypadku posiadania wolnych miejsc dyrektor mo e przeprowadzi post powanie
uzupe niaj ce, przy zastosowaniu tych samych kryteriów.
12. Dyrektor na wniosek rodziców ucznia oraz po zasi gni ciu opinii poradni psychologiczno
– pedagogicznej zezwala na pozaszkoln form realizacji obowi zku szkolnego (nauczanie
indywidualne, indywidualny tok nauki, realizowanie obowi zku szkolnego poza szko ).
13. Uczniowie posiadaj cy orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie
kszta cenia trybem specjalnym maj prawo do wyd

onego okresu nauczania do ko ca roku

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ucze ko czy:
1) 18 roku ycia – w przypadku szko y podstawowej;
2) 21 roku ycia – w przypadku gimnazjum;
14. Uczniowi, który rokuje uko czenie gimnazjum, a uko czy 18 rok ycia Rada
Pedagogiczna mo e umo liwi kontynuacj nauki.

