
 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY  I   

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 11 Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI W DĘBICY    

NA ROK SZKOLNY  2015/2016 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2007r., Nr 256, poz. 2572      

z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624                     

z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7) 

4. Statut szkoły. 

 

§ 1 

Tok postępowania rekrutacyjnego 

 

1. Przebieg rekrutacji dzieci do klasy I obejmuje następujące etapy: 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

1 Ogłoszenie o rekrutacji dzieci  do 27.02.2015r. 

2 Składanie wniosków wraz z załącznikami 02 - 31 marca 2015r. 

3 Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej  10 kwietnia 2015r. 

4 

Podanie do publicznej wiadomości wyników 

postępowania rekrutacyjnego w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych                                        

i niezakwalifikowanych  

15 kwietnia 2015r. 

godz. 15.00 

5 

Złożenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych 

spoza obwodu   Deklaracji woli uczęszczania                     

do klasy I 
16 – 24 kwietnia 2015r. 

6 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 
30 kwietnia 2015r. 

  



7 
Składanie wniosków 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia 

podania do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych  

8 
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

do 5 dni od daty  złożenia wniosku                   

o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia  

9 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym 

uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od terminu otrzymania 

pisemnego uzasadnienia odmowy 

przyjęcia  

10. 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w 

pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia złożenia                         

do dyrektora odwołania                           

od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

12. 
Skarga do Sądu Administracyjnego na 

rozstrzygnięcie dyrektora 

30 dni na złożenie odwołania                        

do Sądu Administracyjnego 

13. Postępowanie uzupełniające  do 29 sierpnia 2015r. 

 

2.  Wyniki postępowania komisji rekrutacyjnej są jawne. 

 

§ 2 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 

 

1. Do klasy I  przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

2. W przypadku wolnych miejsc w klasie I, dopuszcza się przyjęcie dziecka spoza obwodu po 

spełnieniu ustawowych kryteriów dotyczących rekrutacji.  

3. Do klasy I przyjmuje się dzieci urodzone w roku 2009 i pozostałe z 2008r.  

4. Komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na wolne miejsca w klasie I. 

5. Za organizację rekrutacji odpowiada dyrektor szkoły. 

6. Rodzice (opiekunowie prawni dziecka) zobowiązani są przy zapisie dziecka  złożyć 

wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I  wraz z oświadczeniem. 

7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wolnych w pierwszej 

kolejności do klasy I  przyjmowane są dzieci według następujących kryteriów: 

a) do szkoły uczęszcza rodzeństwo dziecka, 

b) rodzice dziecka pracują na terenie miasta Dębicy, 

c) rodzic dziecka pracuje na terenie miasta Dębicy, 

d) dziecko, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego w naszej szkole. 

 

 



§ 3 

Kryteria rekrutacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego                      

do oddziału integracyjnego 

1. Do klasy pierwszej integracyjnej przyjmowane są dzieci z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego (wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną)                

z terenu Gminy Miasta Dębicy. 

2. W przypadku wolnych miejsc do klasy pierwszej integracyjnej mogą być przyjęte 

dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego spoza terenu Gminy Miasta 

Dębicy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

3. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego spoza miasta Dębica niż liczba miejsc wolnych w oddziale 

integracyjnym w pierwszej kolejności do klasy I  przyjmowane są dzieci według 

następujących kryteriów : 

a) Dziecko posiada Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 

b) Rodzice dziecka pracują na terenie miasta Dębicy 

c) Rodzic dziecka pracuje na terenie miasta Dębicy 

d) Wielodzietność rodziny kandydata 

e) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

f) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

g) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

h) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

i) Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

4. Dokumenty składane przez rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego do klasy integracyjnej: 

 Podanie do dyrektora szkoły 

 Wniosek o przyjęcie do szkoły do oddziału integracyjnego  

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 

 

  



 

§ 4 

Skład szkolnej komisji  rekrutacyjnej 

 

1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 

 przewodniczący komisji; 

 przedstawiciele rady pedagogicznej; 

 

2. Dyrektor szkoły uczestniczy w pracach komisji nadzorując przebieg rekrutacji. 

 

§ 5 

Dokumenty dotyczące rekrutacji 

1. Dokumenty składane przez  rodziców do klasy to: 

 Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016 

 Wniosek  o przyjęcie dziecka do klasy I  (dzieci spoza obwodu) 

 Dane dodatkowe do karty zgłoszenia dziecka 

 Dokumenty do klasy integracyjnej wskazane w §3 ust.4 

 Oświadczenie dołączone do wnioski (dzieci spoza obwodu) 

 Deklaracja woli uczęszczania do szkoły (dzieci spoza obwodu) 

 Wniosek do Dyrektora szkoły 

 

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy komisji rekrutacyjnej: 

 imienne wykazy zgłoszonych dzieci, 

 wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I oraz inne dokumenty złożone przez rodziców. 

 

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza: 

 listę dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do klasy I. 

 listę dzieci przyjętych i nie przyjętych do klasy I. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1.  Nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnej z ramienia organu prowadzącego sprawuje   

     Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty. 

2.  Komisja Rekrutacyjna przekazuje wyniki rekrutacji Burmistrzowi Miasta Dębicy. 

3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia 

postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2015/2016. 


