
                                                                                               

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16-2016/17                    

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 

              im. Króla Kazimierza Wielkiego,                               

z dn. 31.03.2017r. 

 

 

 

Regulamin Rekrutacji 

do  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego  

w Sandomierzu 

na rok szkolny 2017/18 

 
     Na podstawie art. 6 ust. 1 art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 130 ust. 1 oraz art. 154 ust. 1 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 59) oraz Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania  uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r., poz. 

610) 

     

§1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I na rok szkolny 2017/18 biorą udział : 

• dzieci 7  letnie (urodzone w roku 2010 ), którym nie odroczono obowiązku szkolnego; 

• dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) na wniosek rodzica lub orzeczenia z Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej. 

§2. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018 

1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły w Sandomierzu, którzy ubiegają się o przyjęcie do 

klasy I, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem 

szkoły, których rodzice/prawni opiekunowie złożą wniosek w terminie od 31marca do 12 

kwietnia do godz. 14:00, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek/zgłoszenie w szkole lub ze strony internetowej 

szkoły, wypełniają go i po podpisaniu składają w sekretariacie szkoły. 

4. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają oświadczenie potwierdzające spełnianie 

ustalonych kryteriów. 

5. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

6. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. 

       

 6a. Kryteria przyjęcia do szkoły, wartość punktowa: 

1) Dziecko, którego rodzeństwo uczy się w wybranej szkole     - 10 p 

2) Dziecko, którego rodzice/ prawni opiekunowie pracują na terenie  Sandomierza- 8p  

3) Dziecko, obecnego lub byłego pracownika/prawnego opiekuna miejskich placówek oświatowych -  

6p 

4) Dziecko, którego rodzeństwo uczy się w szkole na terenie Sandomierza  - 4p 

5) Dziecko, którego rodzice / prawni opiekunowie złożyli wniosek do wybranej szkoły – 2p 

7. Kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. 

8. Komisja rekrutacyjna może żądać przedstawienia dokumentów/zaświadczeń potwierdzających 

spełnianie wymienionych kryteriów. (dowód osobisty, odpis aktu urodzenia dziecka, 

zaświadczenie o zamieszkaniu/zameldowaniu oraz inne oświadczenia potwierdzające ) 

9. W przypadku nie przedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów/zaświadczeń 

określonych przez komisję rekrutacyjną potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja 

rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium. 

10. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria. 



11. 13 kwietnia do godziny 14
00

 bieżącego roku szkolnego komisja rekrutacyjna przedstawia wyniki 

postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych 

do przyjęcia. 

12. 26  kwietnia do godziny 14
00

 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości  , poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń, listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły. 

13. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą, w terminie 7 dni od dnia 

podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, wnioskować do komisji 

rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. 

14. Komisja rekrutacyjna w ciągu 5 dni sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.  

15. Rodzice/prawni opiekunowie mogą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia komisji 

rekrutacyjnej, wnieść odwołanie do dyrektora szkoły. 

16. Dyrektor uzasadnia odmowę przyjęcia dziecka do szkoły w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania. 

17. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

18. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się najpóźniej do 29 maja 2017r.. 

19. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego może zostać odroczone. 

20. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego              

w obwodzie szkoły. 

21. W celu podjęcia decyzji dyrektor szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

  

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS 

PIERWSZYCH SZKÓŁ POPDSTAWOWYCH 

 

 

31 marca 2017 roku – 12 kwietnia 2017 roku 

do godz. 14.00 

 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę                   

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 

13 kwietnia 2017 roku 

do godz. 12.00 

 

 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków   o przyjęcie do szkoły podstawowej    

i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 
 

 

13 kwietnia 2017 roku 

do godz. 14.00 

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych w postępowaniu  

rekrutacyjnym. 
 

 

13 kwietnia 2017 roku - 25 kwietnia 2017 

roku  do godz. 14.00 

 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia. 

 

26 kwietnia 2017 roku 

do godz. 14.00 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                       
w postępowaniu rekrutacyjnym. 



 

Od 26 kwietnia 2017 

 

 

Procedura odwoławcza: 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list 
dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
W terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora 

przedszkola/szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
 

 

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej 

do szkół podstawowych dysponującymi wolnymi miejscami 

 

16 maja  2017 roku  - 18 maja  2017 roku 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę                   

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

19 maja 2017 roku 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków   o przyjęcie do szkoły podstawowej  

i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 
 

22 maja 2017 roku 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych w postępowaniu 

uzupełniającym.   

  

22 maja 2017 roku – 26 maja 2017 roku 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia 

 

29 maja  2017 roku 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w 

postępowaniu uzupełniającym. 

 

Od 29 maja 2017 roku 

Procedura odwoławcza: 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list 

dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może 
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora 
przedszkola/szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 
 

 

                     

 


