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Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej
Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły do klasy pierwszej są przyjmowani z urzędu.
Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza jej obwodem po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,
W trakcie roku szkolnego dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane
z urzędu.
Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 3, wymaga przeprowadzenia zmian
organizacyjnych pracy szkoły, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica dziecka.
Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów
informatycznych.
Zgłoszenie o przyjęcie do szkoły składa się do dyrektora w terminie do 30 czerwca
Zgłoszenie musi zawierać:
1 imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku jego
braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2 imiona i nazwiska rodziców dziecka,
3 adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,
4 adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka, jeśli je posiadają.

9 W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania
oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły
uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju
psychofizycznym dziecka.
10 Postępowanie rekrutacyjne kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Wyznacza on
również przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
11 Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1 ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
2 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych,
3 sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
12 Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska
kandydatów.
13 Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania
rekrutacyjnego został zakwalifikowany oraz złożono wymagane dokumenty.
14 Listy wskazane w pkt 11 podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na
tablicy ogłoszeń. Zawierają one imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
15 Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji
umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

16 W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
17 Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od dnia złożenia wniosku. Uzasadnienie
zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała
do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.
18 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania.
19 Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające według wskazanych
wyżej zasad.
20 Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
21 Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
22 Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez rok, chyba że na rozstrzygnięcie
dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie
zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
23 Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci
do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie następujących kryteriów:
1)
wielodzietność rodziny kandydata, przy czym przez rodzinę wielodzietną
rozumiemy rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
2)
niepełnosprawność kandydata,
3)
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
4)
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
5)
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
6)
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
7) Kryteria, o których mowa w ust. 23, mają jednakową wartość.
24 Dyrektor szkoły jest zobowiązany do podania do wiadomości nie później niż do końca
lutego kryteria, o których mowa w pkt 22.
25 Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1 dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2 zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3 zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć,
4 informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły w obwodzie,
w którym dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku w szkole za granicą lub przy
przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

26 Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza,
prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go
o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
27 Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na
podstawie zezwolenia są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki
określonych w tym zezwoleniu.
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Zasady rekrutacji i promocji
Przyjęcie do gimnazjum
§1
O przyjęcie do klasy I gimnazjum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej,
w pierwszej kolejności zamieszkujący w obwodzie Gimnazjum.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 kandydaci
zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane są pod uwagę następujące
kryteria:
8)
wielodzietność rodziny kandydata, przy czym przez rodzinę wielodzietną
rozumiemy rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
9)
niepełnosprawność kandydata,
10)
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
11)
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
12)
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
13)
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników brane jest pod uwagę kryterium dochodu na
osobę w rodzinie kandydata, a pierwszeństwo uzyskują kandydaci o najniższych
dochodach.
Pod pojęciem dochodu, o którym mowa w ust. 5 rozumie się dochód, o którym mowa
w art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że
w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art.
27, art. 30b, art. 30c i art. 30 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych, pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do
kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa w ust. 5, bierze się pod
uwagę przeciętny miesięczny dochód z trzech miesięcy wybranych spośród ostatnich 6
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły, składany jest do 30 czerwca
i zawiera:
1)
imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku
braku numeru PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość,

2)
3)
4)
5)
6)

imiona i nazwiska rodziców kandydata,
adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do
najmniej preferowanych,
7)
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność,
orzeczenie
o
niepełnosprawności
lub
o
stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych,
8)
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
9)
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
10)
oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.
§2
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy I Gimnazjum Dyrektor powołuje szkolną
komisję rekrutacyjną.
2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji oraz określa zadania członków komisji.
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§3
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych,
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
lub informację o liczbie wolnych miejsc.
Listy, o których mowa w ust. 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4. Uzasadnienie zawiera
przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do
przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
7. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa
w ust. 14 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora
Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
§4
1. W przypadku, gdy do klasy danego typu w terminie ostatecznym rekrutacji jest za mało
kandydatów i klasa nie może być utworzona, dyrektor szkoły ma prawo przenieść ucznia
do innej klasy.
2. Do szkoły mogą być przyjęci absolwenci szkoły podstawowej, którzy przystąpili do
egzaminu kończącego szkołę podstawową w późniejszym terminie, w przypadku, gdy
szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.
§5
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 terminy
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów,
określa kurator oświaty.
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Przyjęcie do klasy programowo wyższej
§6
Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa klasy programowo niższej,
2) arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
3) informacji o otrzymanych ocenach w trakcie roku szkolnego i potwierdzonych przez
szkołę, którą uczeń opuścił oraz opinii wychowawcy,
4) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
5) zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej.
Dyrektor ustala egzaminy klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych
w szkolnym planie nauczania, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć
edukacyjnych z wychowania fizycznego.
Różnice programowe z zajęć edukacyjnych są uzupełniane na warunkach ustalonych
przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
O przyjęciu ucznia do klasy programowo wyższej decyduje dyrektor szkoły.
Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego
języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył
się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na
zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może:
1) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie
braki programowe do końca roku szkolnego,
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego
uczył się w poprzedniej szkole,
3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.

6. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków
obcych) jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub
innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy dyrektor szkoły nie
może zapewnić nauczyciela danego języka obcego, nauczyciel wyznaczony przez
dyrektora innej szkoły.

