
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 

 

DO KLAS PIERWSZYCH 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  IM. A. MICKIEWICZA 

 

W SZCZECINKU 

 

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi  z ustawy z dnia 

30 sierpnia 2013 r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz  o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265). 

2) Rozporządzenie MEN  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 z późn. zm.). 

3) Statut Szkoły  

§ 1 

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku 

uczniowie przyjmowani są: 

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

b) na prośbę rodziców– dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła 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 roku kalendarzowym 2015 

kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego  oraz dzieci sześcioletnie.  

4. Szkoła za pomocą wybranych środków przekazu – ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły 

oraz w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli na tablicy ogłoszeń w przedszkolach , strona 

internetowa, pisemne powiadomienia rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły- informuje 

rodziców  (prawnych opiekunów)o konieczności zapisania dziecka do klasy pierwszej do końca 

stycznia 2015 r. 

 

§ 2 

1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka 

zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, 



dzieci przyjmuje się biorąc pod uwagę dodatkowe kryteria rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku: 

a) uczęszczanie rodzeństwa  dziecka do  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w 

Szczecinku 

b) miejsce pracy jednego z rodziców dziecka  jest najbliższe siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Adama Mickiewicza w Szczecinku  

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w 

zapewnieniu mu należytej opieki  

d) rodzice (prawni opiekunowie ) dziecka są pracownikami szkoły 

2) Warunkiem przyjęcia dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej jest złożenie 

przez rodzica /prawnego opiekuna pisemnego podania o przyjęcie do szkoły - podanie składa się w 

terminie do dnia 31 marca każdego roku w sekretariacie szkoły. Dyrektor szkoły jest zobowiązany 

rozpatrzyć podanie i powiadomić rodzica o podjętej decyzji. 

3) W przypadku , gdy nie występują kryteria opisane w pkt. 1a, 1b, 1c, 1d decyduje data wpływu 

podania o przyjęcie dziecka do szkoły do sekretariatu szkoły. 

    

§ 3 

1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego 

zatwierdzonego przez organ prowadzący. 

2. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 

- wicedyrektor szkoły, 

- pedagog szkolny, 

- dwóch  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej   

3. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę uczniów  według roku 

i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. 

4. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły 

podstawowej dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od zasady, o której 

mowa w ust. 3. 

5. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę uczniów stosując zasadę 

koedukacyjności oraz równomiernego podziału na dziewczynki  i chłopców w  klasie. 

6. Oddział nie może liczyć więcej niż 25 osób. 

§ 4 



1. Informację o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy podaje się rodzicom (prawnym opiekunom) 

do wiadomości na zebraniu organizacyjnym , którego  termin ustala dyrektor szkoły. 

2. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic (prawny 

opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie 

obowiązku szkolnego. 

 

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr nr 1 im. Adama Mickiewicza w 

Szczecinku wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinku   z 

dnia 10 lutego 2014 r. z późn. zm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
…………………………………………………..…. 



Imię i nazwisko wnioskodawcy 

( rodzice/prawni opiekunowie kandydata) 
 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

Adres do korespondencji 

                                                                                            Dyrektor  

 
                                                                                     ……………………………………………….………………………………… 
                                                                                                                     Nazwa i adres jednostki , do której składany jest wniosek         

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
1 

I – Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów
2 

 

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata  

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata ( w przypadku braku PESEL 

seria i nr paszportu lub innego dowodu potwierdzającego 

tożsamość) 

 

4. Imię/ imiona i nazwiska rodziców 

kandydata 

Matki  

Ojca   

5. Adres i miejsce zamieszkania rodziców i 

kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość   

Ulica   

Nr domu/ nr mieszkania   

6. Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata  

Matki  Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej   

Ojca  Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 

II – Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych 

1. pierwszy wybór  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
Nazwa szkoły, adres szkoły  

 

2. drugi  wybór  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
Nazwa szkoły, adres szkoły  

 

3. trzeci wybór  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
Nazwa szkoły, adres szkoły  

 

 



III – informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w statucie szkoły  

 

*
)
 we właściwej rubryce ( tak/nie) przy każdym z 4 kryteriów wstaw znak X 

Lp. Kryterium  Tak *
) 

Nie *
) 

1. Uczęszczanie rodzeństwa  dziecka do  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama 

Mickiewicza w Szczecinku 

  

2. Miejsce pracy jednego z rodziców dziecka  jest najbliższe siedziby Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku 

  

3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców 

(prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki  

 

  

4. Rodzice (prawni opiekunowie ) dziecka są pracownikami szkoły 

 

  

 

 

Pouczenie : 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 

    potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym , prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 7 września 

    1991r. o systemie oświaty. ( Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)  

 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 1im. A. Mickiewicza w Szczecinku 

 
 


