Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 14/2019/CUW
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 21 stycznia 2019 r.
Rozdział 1.
Zasady ogólne rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkół Podstawowych, dla których Gmina
Sandomierz jest organem prowadzącym
§ 1. 1. Do klasy pierwszej ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Sandomierzu przyjmowane są:
1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/
opiekunów prawnych;
2) na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
2. Zapisu do szkoły dokonują rodzice / opiekunowie prawni.
3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku
kalendarzowym kończą odpowiednio 6 lat na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku
posiadania orzeczenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz dzieci, które w danym roku
kalendarzowym kończą odpowiednio 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.
4.Przyjęcie ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły w trakcie roku szkolnego skutkujące
przeprowadzeniem zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe,
może być dokonane przez dyrektora szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
§ 2. 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym dziecka zamieszkałego poza obwodem
szkoły do klasy pierwszej jest złożenie przez rodzica /opiekuna prawnego w terminie określonym
regulaminem i harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym wniosku wraz
z dokumentami i informacją o preferencjach wyboru nie więcej niż trzech szkół w porządku od
najbardziej do najmniej preferowanych.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr
L/677/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia
kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest
organem prowadzącym.
4. Rekrutacja kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów
integracyjnych odbywa się na takich samych zasadach jak do oddziałów ogólnodostępnych.
Dokumentem kwalifikującym do oddziału integracyjnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, złożone z kompletem
dokumentów rekrutacyjnych do szkoły pierwszego wyboru oraz do szkoły obwodowej (w przypadku
wyboru szkoły obwodowej). Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być złożone
w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica, opiekuna prawnego kandydata.
5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania
rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
6. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne
potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
7. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni nie potwierdzą woli zapisu dziecka do szkoły, wówczas traci
ono przydzielone mu miejsce.
8. Ostateczna publikacja wyników rekrutacji odbędzie się poprzez zamieszczenie list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.
9. W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające,
którego wyniki ogłasza się do dnia 31 sierpnia roku, w którym dziecko objęte obowiązkiem nauki
w klasie pierwszej rozpoczyna naukę.

§ 3. 1. Informację o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy podaje się rodzicom /opiekunom
prawnym do wiadomości na zebraniu organizacyjnym, którego termin ustala dyrektor szkoły.
2.W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic /opiekun
prawny jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie
obowiązku szkolnego.
§ 4. Oddziały integracyjne mogą zostać utworzone w szkole po zasięgnięciu opinii Organu
Prowadzącego.
§ 5. 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej powołuje skład Komisji Rekrutacyjnej.
2. Skład Komisji musi liczyć co najmniej trzech nauczycieli danej szkoły.
§ 6. 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata /opiekun prawny może wystąpić do Komisji
Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do
szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.
3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora
szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5.Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 7. 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
są przechowywane w publicznej szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły
została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.
§ 8. 1. Ustala się wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszych zasad.
2. Ustala się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej stanowiący
załącznik Nr 2 do niniejszych zasad.
3. Ustala się wzór potwierdzenia woli stanowiący załącznik nr 3 do niniejszych zasad.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Zasadach Rekrutacji mają zastosowanie zapisy
zawarte w wewnętrznych Regulaminach Szkół Podstawowych w Sandomierzu.

