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Zasady rekrutacji do klasy pierwszej  

Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 

na rok szkolny 2015/2016 

 

 Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem szkolnym: 

• dzieci 7-letnie (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r., które nie rozpoczęły 

jeszcze obowiązku szkolnego), 

• dzieci 6-letnie (rocznik 2009). 

 

Zapisując dziecko do szkoły należy: 

• okazać dowód osobisty, 

• przedstawić do wglądu akt urodzenia zapisywanego dziecka, 

• złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia lub wniosek o przyjęcie dziecka. 

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie 

zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. 

Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek dokonania zgłoszenia dziecka do szkoły 

obwodowej najpóźniej do ostatniego dnia poprzedzającego rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego. Z uwagi na podział dzieci na zespoły klasowe i powitanie ich w szkole podczas 

odbywającej się w przedostatnim dniu roku szkolnego, tj. 25 czerwca, w budynku szkolnym 

uroczystości pożegnania przedszkola, zgłoszenie dziecka do szkoły powinno nastąpić 

najpóźniej do dnia 29 maja 2015r. 

Formularz Karty zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły                        

w zakładce Zasady rekrutacji.  

Jeżeli: 

1. rodzice/prawni opiekunowie planują zapisać dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły 

do innej szkoły niż Szkoła Podstawowa w Nałęczowie, 

2. rodzice/prawni opiekunowie starają się o odroczenie dziecku obowiązku szkolnego,  

3. dziecko przebywa za granicą, 

4. dziecko zmieniło miejsce zamieszkania, 

obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest zgłoszenie ww. informacji do 

sekretariatu szkoły w terminie do 29 maja 2015r. 

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal, po przyjęciu dzieci                  

z obwodu, dysponuje wolnymi miejscami (zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2013r.                        

o zmianie ustawy o systemie oświaty – Dz.U. z dn. 3 stycznia 2014 r., poz. 7). Postępowanie 

rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek  rodzica/prawnego opiekuna dziecka.  

Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły w zakładce 

Zasady rekrutacji.  

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria: 

 

Kryteria  Wartość punktowa 

rodzeństwo dziecka uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Nałęczowie 3 

rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola w Nałęczowie 2 

dziecko uczęszczało do przedszkola w Nałęczowie 2 

dziecko rodzica/opiekuna samotnie wychowującego 1 

dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych 1 

dziecko w rodzinie zastępczej 1 
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matka pracuje na terenie miasta Nałęczów 1 

ojciec pracuje na terenie miasta Nałęczów 1 

dziecko posiada orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej 1 

dziecko z rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci w wieku 
przedszkolnym lub szkolnym) 

1 

lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na dowożenie dziecka do 
szkoły 

1 

Potwierdzeniem spełnienia kryteriów jest oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka, 

będące częścią wniosku o przyjęcie do szkoły. Oświadczenia składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 20t ust. 6 ustawy o systemie 

oświaty). 

Terminarz rekrutacji: 

1 marca – rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej (pobranie wniosków, konsultacje odnośnie 

wypełnienia wniosku); 

2 maja – 29 maja – złożenie wniosku rodzica/opiekuna prawnego dziecka o przyjęcie                  

do szkoły; 

1 czerwca – 8 czerwca– weryfikacja zgłoszeń; 

9 czerwca - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                     

i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego (tablica ogłoszeń na szkolnym 

korytarzu (niski parter, strona internetowa szkoły); 

do 15 czerwca do godz. 15.00 – pisemne potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego 

woli przyjęcia dziecka do szkoły; 

do 19 czerwca - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych                 

do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego (tablica ogłoszeń na szkolnym korytarzu- 

(niski parter, strona internetowa szkoły). 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły. 

Procedura odwoławcza. 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                  

i kandydatów nieprzyjętych (do 29 czerwca), rodzic kandydata może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata                     

do szkoły. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły 

rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego.  

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

 

Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 31 sierpnia 2015r. 

 

http://www.sp21.lublin.pl/nowa/download/procedura_odwolawcza.pdf
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Powyższe zasady obowiązują także w przypadku odpowiednio zgłoszeń lub wniosków                     

o przyjęcie dziecka do klas II-VI naszej szkoły. 

 

Uwaga: Załącznikiem do karty zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej 

jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kserokopia 

"Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej" wydana przez 

przedszkole, do którego uczęszcza/uczęszczało dziecko. 

 

Wszelkie informacje na temat rekrutacji uczniów można uzyskać w sekretariacie szkoły                 

w godzinach: 7.30 -15.30; tel. 81 501 46 33. 


