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Zasady rekrutacji do oddziału klasy
pierwszej szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2014/2015
-zarządzenie nr 1/2014
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. Markiana Szaszkewicza w
Przemyślu
I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.)
b) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2014r. poz.7)
c) rozporządzenia MENiS 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 2004r. Nr 26, poz. 232
z późn zm.)
d) rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących
obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek
(Dz.U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458)
e)Statutu Szkoły - Realizacja obowiązku szkolnego

II. Termin rekrutacji
1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 prowadzony jest od 24 lutego do 31 marca 2014r.
2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani ustnie, telefonicznie lub pisemnie na
tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.
3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać w sekretariacie szkoły, pod nr telefonu 16 678 53 47, na
stronie internetowej szkoły www.szaszk.edu.pl, oraz na tablicy ogłoszeń.
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III. Obowiązek szkolny
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Markiana Szaszkewicza przyjmowane są dzieci, które
urodziły się:
- w 2007 roku i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art.16 ust.3 ustawy o systemie oświaty
- od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku
- od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku – na wniosek rodzica (opiekuna prawnego )

IV. Zasady rekrutacji
1. Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Markiana Szaszkewicza - to szkoła pozaobwodowa dla
ukraińskiej mniejszości narodowej, w której nauczanie odbywa się w dwóch językach polskim i
ukraińskim. W ramowych planach nauczania dodatkowo jest język ukraiński i historia Ukrainy.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko może zostać przyjęte do pierwszej klasy
3. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Markiana Szaszkewicza przeprowadza
powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna w składzie :
- wicedyrektor ( przewodniczący )
- pedagog
- wychowawca tworzonej klasy

V. Dzieci nie będące obywatelami polskimi
Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym
obywateli polskich.

VII. Zapisy
1. Rodzic ( prawny opiekun ) osobiście zapisuje dziecko w sekretariacie szkoły
okazując:


Dowód tożsamości



Skrócony akt urodzenia dziecka



Pesel dziecka



Inne dokumenty ( np. związane z prawną opieką nad dzieckiem)
Składając:



Wypełnioną kartę zgłoszenia ( zał.1 )



Wypełnioną kartę zgłoszenia do świetlicy w przypadku gdy dziecko będzie potrzebowało opieki
świetlicowej (zał.2)



Zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku dzieci urodzonych
od 01.07.2008r.do 31.12.2008r.
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Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (należy dostarczyć do 10 maja
2014r.)



Kserokopia orzeczenia/ opinii/ informacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jeśli dziecko było
badane

2. Wypełniony wniosek/zgłoszenie:




podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych
we wniosku/zgłoszeniu ze stanem faktycznym,
za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu
odpowiedzialna jest sekretarka szkoły.

VIII. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego :
1. 24 luty – 31 marzec 2014 r. – składanie zgłoszeń/ wniosków o przyjęcie do szkoły
2. 15 kwietnia 2014 r. – ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
3. 15 kwietnia – 30 kwietnia 2014 r. – potwierdzenie przez rodziców ( prawnych opiekunów ) na
piśmie woli zapisu dziecka do szkoły.
4. 30 maja – opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

IX. Przepisy końcowe
1. Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej będzie udostępniona dla rodziców ( prawnych
opiekunów ) w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej
od dnia 30 maja 2014 roku.
2. Jeżeli po postępowaniu rekrutacyjnym szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami,
dyrektor szkoły przeprowadzi postępowanie uzupełniające, które zakończy się 31 sierpnia 2014 r.
3. Za tworzenie oddziału, dobór dzieci i przydzielanie wychowawcy odpowiada dyrektor szkoły.
4. Rodzice mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia dziecka w terminach określonych w ustawie o systemie oświaty. W konsekwencji
wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminach
określonych w ustawie.

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 17 im Markiana Szaszkewicza
w Przemyślu wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2014 Dyrektora Szkoły z dnia 21.02.2014r.
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