
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej  

Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach  

w roku szkolnym 2016/2017 

I.  Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów: 

a) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r.  

Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 

b) ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2016r. poz.35), 

c) art. 20a - 20zh ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze 

zmianami.), 

d) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty 

poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji 

rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz.1942), 

e) 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 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm.), 

f) rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami 

polskimi do publicznych przeszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. z 2001r. Nr 131, 

poz. 1458), 

g) Zarządzenie nr WG.0050.3.2016 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z 22 stycznia 2016 roku, 

h) Uchwała Nr RG-XVI/188/16 Rady Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów prowadzonych przez Gminę 

Sitkówka- Nowiny w roku szkolnym 2016-2017 

i) Statutu Szkoły. 

II.  Termin rekrutacji 

1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017 prowadzony jest w terminie  

od 10 marca do 10 czerwca 2016 roku, a nabór uzupełniający od 4 do  

7 lipca 2016 roku. 

2. O terminie, o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie 

internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Nowinach 

oraz Przedszkolu Samorządowym w Nowinach. 

3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać osobiście lub telefonicznie  

w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. 

III.  Obowiązek szkolny 

Od 1 września 2016 r. obowiązek szkolny dotyczy dzieci 7 letnich, po odbyciu 

wcześniej obowiązku przedszkolnego w wieku 6 lat. Rodzice jednak mają prawo 

zapisać do pierwszej klasy szkoły podstawowej dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego 



w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę  

w szkole podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 

podstawowej. 

Zatem w roku 2016/2017 naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej podejmą: 

 dzieci urodzone w 2009 roku, którym, na wniosek rodziców, w roku szkolnym 

2015/2016 odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, 

 dzieci urodzone w 2009 roku, które, na wniosek rodziców będą kontynuować 

naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017, 

  dzieci urodzone w 2010 roku, które, na wniosek rodziców jako sześciolatki- 

zostaną zapisane do klasy pierwszej. 

 

IV.  Zasady rekrutacji 

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

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem 

może zostać przyjęte do pierwszej klasy w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły 

dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, 

którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się według kryteriów określonych                         

w Uchwale Nr RG-XVI/188/16 Rady Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Sitkówka- Nowiny w roku szkolnym 2016-2017. 

Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego powołuje się komisję 

rekrutacyjną. 

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły (min. 3 osoby). Dyrektor szkoły wyznacza jej przewodniczącego. 

Komisja przyznaje punkty według kryteriów ustalonych przez Radę Gminy 

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a) weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów, 

b) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

c) ustalenie i podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz 

informację o liczbie wolnych miejsc, 

d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, 

e) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. 



4. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje 

Dyrektor Szkoły. 

5.Decyzję o przydziale dzieci do określonych oddziałów klasowych podejmuje  

Dyrektor Szkoły. 

6. Kryteria przydziału uczniów do oddziału: 

a) zbliżona liczba dzieci we wszystkich klasach pierwszych (w miarę możliwości 

równa liczba dziewczynek i chłopców), 

b) przy przydziale dzieci do grup klasowych bierze się pod uwagę miejsce 

zamieszkania ze względu na sprawną organizację dowozów, 

c) wiek kandydatów (w miarę możliwości sześcioletnie dzieci razem), 

d) nauczyciele losują nazwę literową klasy. 

7. Listy dzieci przydzielonych do poszczególnych klas/grup udostępnione będą dla 

rodziców od 10 sierpnia 2016 roku w sekretariacie szkoły. 

8. Przeniesienia z klasy do klasy możliwe są po złożeniu podania z uzasadnieniem 

do dyrekcji szkoły. 

V.  Dzieci nie będące obywatelami polskimi 

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach 

i w trybie dotyczącym obywateli polskich. 

 

VI.  Odroczenia 

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania 

przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone. 

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje, na wniosek rodzica, Dyrektor Szkoły, 

wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. 

 

VII.  Zapisy 

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka z obwodu do szkoły 

zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie. 

2. Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do pierwszej klasy szkoły podstawowej 

polega na: 

a) pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu szkoły druku zgłoszenia dziecka 

do klasy pierwszej, 

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu druku w sekretariacie szkoły do 15.04.2016 r. 



 

3. Zgłoszenie dziecka spoza obwodu do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega 

na: 

a) pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu szkoły wniosku o przyjęcie 

dziecka do klasy pierwszej, 

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły do 10.06.2016 r. 

4.Do 27 czerwca 2016 roku podana zostanie do publicznej wiadomości lista 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  Do  4 lipca 2016 roku 

zostanie podana do publicznej wiadomości  lista kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych. W terminie od 4 do 7 lipca 2016 roku przeprowadzone będzie 

postępowanie uzupełniające. Jego wyniki zostaną podane w terminie do 2 sierpnia 

2016 roku. 

5. Ostateczna lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej zostanie podana do 

wiadomości 10 sierpnia 2016 roku. 

 

VIII.  Ustalenia końcowe 

Załącznikami do dokumentu są: 

1. Druk zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej (dzieci z obwodu). 

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (dzieci zamieszkałe poza 

obwodem szkoły). 


