REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 1 IM. KS. PRAŁATA ANTONIEGO KOŁODZIEJA W DOMARADZU
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DOMARADZU

Rekrutacja dzieci do klas pierwszych przeprowadzana jest w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa w tym:
- Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910 ze zm.),
- Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Domaradz z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie
określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę
Domaradz w roku szkolnym 2021/2022.

I. Informacje ogólne
1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej prowadzone będzie w terminie podanym
przez szkołę do publicznej wiadomości .
2. Szczegółowe informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 134347470.
3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego,
w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
5. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w pkt. 4, jeżeli dziecko:
a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologicznopedagogiczną.

II. Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się w terminach określonych każdego roku przez
organ prowadzący szkołę po złożeniu wniosku z załącznikami w sekretariacie szkoły (wnioski
do pobrania w sekretariacie lub na stronie www szkoły).
2.

Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może
zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, za zgodą organu prowadzącego.
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4. Określa się następujące (punktowane) kryteria rekrutacyjne do klasy pierwszej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:
Kryterium
Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów)
pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym /samotnie wychowujących dziecko.

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
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np.: zaświadczenie z zakładu pracy każdego z rodziców/ prawnych opiekunów;
w przypadku samozatrudnienia aktualny
wpis do działalności gospodarczej lub
dowód rozliczenia się z ZUS lub Urzędem
Skarbowym; zaświadczenie z uczelni
zawierające informacje o stacjonarnym
systemie studiów; Prawomocny wyrok
sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka.

Rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację
w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

1
Miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
rodzica/prawnego opiekuna znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do przyjęcia której
ubiega się kandydat.
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Oświadczenie o rodzeństwie kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru
Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub w przypadku
samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczenia się z ZUS lub Urzędem Skarbowym

5. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych w SP przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora zespołu. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy
w szczególności weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
6. Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać
dobra osobiste dziecka lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników SP.
7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie
listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do klasy pierwszej w SP poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w SP
8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do
szkoły.
9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna
prawnego kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą
kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym
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10. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic/opiekun prawny może wnieść
do dyrekcji szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W przypadku zastrzeżeń co do rozstrzygnięcia dyrektora rodzic/prawny opiekun może złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego SP nadal dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor SP przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się w terminach podanych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny.

Przechowywanie danych kandydatów
1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym dziecko uczęszcza do SP.
2. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane w SP przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora SP została
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
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