Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły
Podstawowej w Grzęsce na r. szk. 2021/2022
1. O przyjęciu uczniów do szkoły podstawowej decyduje Dyrektor.
2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
1) Z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym,
2) Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, może przyjąć, na wniosek rodziców,
prawnych opiekunów - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkolnym.
3) Określa się następujące kryteria naboru do szkoły podstawowej dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły, punkty przyznawane za poszczególne z nich oraz
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:
a) I etap rekrutacji
 pracujący zawodowo rodzice lub rodzic - 5 pkt. (zaświadczenie o zatrudnieniu)
 kryterium dochodowe - 5 pkt. (zaświadczenie o dochodach)
 dogodne położenie szkoły odnośnie do miejsca pracy lub zamieszkania jednego z
rodziców - 5pkt. (oświadczenie)
 miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub nauki przez
rodzeństwo - 5 pkt. (oświadczenie)
b) W II etapie rekrutacji, jeżeli kandydaci uzyskają równorzędne wyniki w I etapie, lub
gdy szkoła będzie w dalszym ciągu dysponowała wolnymi miejscami, rekrutacja
będzie się odbywać zgodnie z kryteriami:
 niepełnosprawność kandydata - 5 pkt. (zaświadczenie o niepełnosprawności)
 niepełnosprawność rodzica lub rodziców - 5 pkt. (zaświadczenie o
niepełnosprawności)
 niepełnosprawne rodzeństwo - 5 pkt. (zaświadczenie o niepełnosprawności)
 rodzina wielodzietna (minimum troje dzieci) - 5 pkt. (oświadczenie)
 kandydaci objęci pieczą zastępczą - 5 pkt. (oświadczenie)
 rodzic samotnie wychowujący dzieci - 5 pkt. (oświadczenie)
3. Dyrektor Szkoły Podstawowej powołuje i sprawuje nadzór nad działalnością Szkolnej
Komisji Kwalifikacyjno - Rekrutacyjnej
4. Szkolna Komisja Kwalifikacyjno - Rekrutacyjnej ustala listę kandydatów przyjętych do
szkoły podstawowej w oparciu o zasadę największej liczby punktów.
5. Przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Grzęsce dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia
dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka oraz organu prowadzącego Zespół.
6. Terminy rekrutacji:
a) Do 15 kwietnia - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły i dołączenie wymaganych
zaświadczeń przez kandydatów, zamieszkałych poza obwodem szkoły.
b) Do końca kwietnia - zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydatów
zamieszkałych w obwodzie szkoły, złożenie karty zgłoszenia.
c) Do 18 maja - ogłoszenie listy przyjętych uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
d) Do 25 maja - składanie kart zgłoszenia do szkoły podstawowej kandydatów,
zamieszkałych poza obwodem szkoły
e) Do końca maja - Rekrutacja uzupełniająca.
f) 5 czerwca - Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

w Grzęsce.
7. Procedura odwoławcza:
a) W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
można wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia.
b) W terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem Komisja Rekrutacyjna sporządza
uzasadnienie, które zawiera: przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę
punktów, która upoważniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał.
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