PROCEDURA REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. I. KOSMOWSKIEJ W KRASIENINIE
Podstawa prawna:
Rekrutacja do klas szkoły podstawowej na rok 2019/2020 odbywa się na podstawie ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm. ) oraz Zarządzenia
Wójta Gminy Niemce Nr 16/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.
Obwód Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie obejmuje miejscowości:
Kawka, Krasienin, Krasienin Kol., Majdan Krasieniński, Osówka, Pryszczowa Góra, Stoczek,
Stoczek Kolonia od nr 1 do 18, Wola Krasienińska
I. Zasady ogólne:
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci
urodzonych w roku 2012.
2. Dziecko urodzone w roku 2013 ma prawo do nauki w klasie I Szkoły Podstawowej na
wniosek rodziców jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:
 korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę
 posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
poradnię psychologiczno - pedagogiczną
3. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły decyduje Dyrektor Szkoły.
4. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły po odbyciu
rocznego przygotowania przedszkolnego na podstawie zgłoszenia rodziców bez postępowania
rekrutacyjnego.
5. Uczniowie zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Krasieninie mogą być
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła
nadal dysponuje wolnymi miejscami.
6. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez Organ
Prowadzący Szkołę:
 kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Niemce – 5 pkt
 szkoła do której kandydat ubiega się o przyjęcie jest w bliższej odległości od miejsca
zamieszkania niż szkła obwodowa – 5 pkt
 kandydat, uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego funkcjonującego
przy szkole podstawowej, do której przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne
— 5pkt.
 kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym
2019/2020 do Szkoły Podstawowej w Krasieninie, w której skład wchodzą szkoła
podstawowa i oddziały przedszkolne —5 pkt
7. Liczbę wolnych miejsc ustala Dyrektor Szkoły na podstawie zatwierdzonej przez organ
prowadzący organizacji szkoły na dany rok szkolny.
8. O kryteriach przyjmowania do Szkoły Podstawowej uczniów spoza obwodu oraz terminie
składania podań w tym zakresie Dyrektor zawiadamia kandydatów umieszczając stosowaną
informację na stronie www szkoły (www.zskrasienin.pl) oraz na tablicy w holu głównym
Szkoły.
9. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów ogólnodostępnych przeprowadza komisja
rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
10. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. I. KOSMOWSKIEJ W KRASIENINIE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
CZYNNOŚCI WSTĘPNE
RODZAJ CZYNNOŚCI
TERMIN
do 31.01.2019
Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym
od
do
Złożenie przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka, które
4.03.2019
01.04.2019
zamieszkuje w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, której
ustalono obwód zgłoszenia dziecka, na podstawie którego zostanie ono
przyjęte do klasy I w godzinach pracy sekretariatu szkoły
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO KLASY I
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w publicznej szkole podstawowej dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.

Rodzaj czynności

Termin rekrutacji
od

Podanie informacji o
przeprowadzeniu rekrutacji/
postępowania uzupełniającego
Złożenie przez rodziców/
opiekunów prawnych wniosku o
przyjęcie do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych

do

Termin postępowania
uzupełniającego
od
do

04.04.2019

05.04.2019

17.04.2019

17.05.2019

20.05.2019

21.08.2019

W godzinach pracy sekretariatu szkoły

29.04.2019

22.08.2019

30.04.2019
godz.
12.00

23.08.2019 godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica/
prawnego opiekuna kandydata
woli przyjęcia do danej placówki
w postaci pisemnego
oświadczenia
Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

10.05.2019

27.08.2019

W godzinach pracy sekretariatu szkoły

13.05.2019
godz.
12.00

28.08.2019 godz. 12.00

Procedura odwoławcza
Zgodnie z art. 158 ust 6, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 z
późn. zm.)
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w szkole z wnioskiem o
sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców
/prawnych opiekunów.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora
szkoły odwołanie od rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły rodzice/prawni opiekunowie mają prawo złożyć za pośrednictwem
dyrektora szkoły skargę do sądu administracyjnego

11. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w Szkole Podstawowej nastąpi po zakończeniu
postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów klasowych (jednorodnych wiekowo
lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację i przyjętych
w rekrutacji do szkoły podstawowej.
II. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I Szkoły Podstawowej
1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w klasach I Szkoły Podstawowej prowadzi się
na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
2. Rodzice/prawni opiekunowie:
 pobierają wniosek w siedzibie szkoły lub ze strony placówki:
 wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w sekretariacie szkoły.
 jeżeli dziecko w roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązek przygotowania
przedszkolnego w innej placówce niż Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej
im. Ireny Kosmowskiej w Kolonia Krasienin 39, rodzice powinni przedstawić
dokument realizacji tego obowiązku.
3. Wypełniony wniosek:
 podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
 podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we
wniosku ze stanem faktycznym, (wszystkie dokumenty składane przez
rodzica/prawnego opiekuna dziecka muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia").
III. Odroczenie obowiązku szkolnego
1. Dyrektor szkoły w obwodzie której dziecko mieszka na wniosek rodziców odracza
obowiązek szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Do wniosku dołącza się opinię poradni psychologicznopedagogicznej z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku

szkolnego w danym roku szkolnym. Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny,
kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej.
2. Dziecko, które otrzymało odroczenie i powtarza w tej samej placówce roczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne, nie bierze udziału w rekrutacji, rodzic składa jedynie kartę
kontynuacji. Dziecko, które do czasu rozpoczęcia rekrutacji nie otrzymało jeszcze odroczenia
obowiązku szkolnego musi wziąć udział w rekrutacji do I klasy.
3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko
będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.
IV. Informacje dodatkowe
1. Wnioski o przyjęcie do szkoły złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo,
o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Wzór karty zgłoszenia, o której mowa wyżej, a także wzór oświadczenia potwierdzającego
przez rodzica/opiekuna, prawnego wolę przyjęcia dziecka do szkoły są dostępne na stronie
internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.
3. Terminy składania dokumentów powinny być zgodnie z obowiązującym harmonogramem
stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 16/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 stycznia
2019.
4. Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci
urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia „

