
 

 

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW  

 

DO KLAS PIERWSZYCH 

  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ   IM.  ADAMA MICKIEWICZA 

 

W SKRWILNIE 

 

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 6 grudnia  2013 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz  o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 7). 

2) Statut Szkoły  



§ 1 
1. Do klasy pierwszej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 

w Skrwilnie przyjmowane są: 

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (do obwodu szkoły należą 

następujące miejscowości: Skrwilno, Szczawno, Szczawno-Niemcowizna, 

Mościska, Rak, Szucie, Czarnia Duża, Czarnia Duża –Toki, Czarnia Mała, 

Zambrzyca), 

b) na wniosek 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: 

a) urodzone w roku 2009 roku 

b) urodzone w okresie od dnia 01 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r.  

c) urodzone w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2008r. (odroczone               

z obowiązku szkolnego  decyzją dyrektora na  rok szkolny 2014/2015). 

    Wszystkie dzieci, które od 1 września 2015r. rozpoczynają naukę w klasie I 

muszą odbyć co najmniej roczne przygotowanie przedszkolne (realizowane    

w przedszkolu, bądź w oddziale przedszkolnym w szkole). 

4. Szkoła za pomocą wybranych środków przekazu – ogłoszenie na tablicy 

ogłoszeń oraz w porozumieniu z dyrektorem przedszkola  

na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, strona internetowa,  powiadomienia 

rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły- informuje rodziców  

(prawnych opiekunów)  o konieczności zapisania dziecka  

do klasy pierwszej do dnia  31 marca  każdego roku kalendarzowego.  

§ 2 

1. W przypadku dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły,  bierze się  pod 

uwagę dodatkowe kryteria rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły 

Podstawowej im. Adama Mickiewicza  w Skrwilnie: 

a) uczęszczanie rodzeństwa  dziecka do  Szkoły Podstawowej  im.  

Adama Mickiewicza w Skrwilnie  – liczba punktów  5 

b) miejsce pracy jednego z rodziców dziecka  jest najbliższe siedziby Szkoły 

Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie  – liczba punktów   1 



c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców 

(prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki – liczba punktów 

1  

d) rodzice (prawni opiekunowie ) dziecka są pracownikami szkoły – liczba 

punktów  2 

e) dogodne położenie szkoły w stosunku do zamieszkania kandydata – liczba 

punktów 1  

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  

20 marca każdego roku kalendarzowego w sekretariacie szkoły. Dyrektor szkoły 

jest zobowiązany rozpatrzyć podanie i powiadomić rodzica o podjętej decyzji. 

3) W przypadku równorzędnej liczby wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu 

rekrutacji szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń . 

4) Wyniki  postępowania rekrutacyjnego ogłasza się do dnia 31 marca każdego roku 

kalendarzowego. Publikacja wyników odbędzie się poprzez zamieszczenie list 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie szkoły.  

 

§ 3 

1. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego .  

2. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę 

uczniów stosując zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału  

na dziewczynki  i chłopców w  klasie. 

3. Oddział może liczyć do  25 osób. 

 

 

 

 

 

 



§ 5 

 Procedura  odwoławcza 

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wnieść  do Dyrektora 

Szkoły odwołanie od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej. 

2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły 

 
Wniosek o przyjęcie  dziecka  

 do  Szkoły Podstawowej   w Skrwilnie w roku szkolnym  2015/2016 
 
I . DANE OSOBOWE DZIECKA 
Imiona i nazwisko   

 
Data i miejsce  urodzenia  

 
PESEL  

 
Adres zamieszkania   

 
Adres zameldowania  
 

 
 

 
II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 MATKA/OPIEKUN PRAWNY OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 
Imiona i nazwiska rodziców  

 
 

Adres miejsca zamieszkania  
 

 

Miejsce pracy  
 

 

Telefon kontaktowy  
 

 

 
III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 
Odział przedszkolny, do którego 
dziecko uczęszczało 

 

Dziecko będzie uczęszczało na zajęcia religii              etyki   
Czy dziecko było badane w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej? 

tak  - kiedy ……………. 

Czy stwierdzono u dziecka dysfunkcje dysleksja   dysortografia   dysgrafia   
inne   - jakie? ……………………………… 

 
IV. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
● Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883                
z późniejszymi zmianami wyrażam zgodę  na przetwarzanie  i wykorzystywanie danych osobowych w zakresie 
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczom działalności szkoły. 
● wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas 
zajęć i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Zespół Szkół w Skrwilnie – Szkołę Podstawową oraz 
prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach na stronie internetowej szkoły oraz w celu 
informacji i promocji szkoły. 
● Oświadczam, że podpis jednego z rodziców /prawnych opiekunów/ jest wiążący  (wystarczający) przy 
podejmowaniu decyzji w sprawie naszego dziecka. 
● Wyrażam życzenie/nie wyrażam życzenia  uczestnictwa mojego dziecka  na lekcje religii / etyki  do końca 
nauki w szkole podstawowej. 
 
……………………                                ……………………………………………………………………….… 
           data                                                                  podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

Wniosek  o przyjęcie  dziecka  
 do  Szkoły Podstawowej   w Skrwilnie w roku szkolnym  2015/2016 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły 
 
I . DANE OSOBOWE DZIECKA 
Imiona i nazwisko   

 
Data i miejsce  urodzenia  

 
PESEL  

 
Adres zamieszkania   

 
Adres zameldowania  
 

 
 

Dziecko należy do obwodu szkoły w:   
 
II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 MATKA/OPIEKUN PRAWNY OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 
Imiona i nazwiska rodziców  

 
 

Adres miejsca zamieszkania  
 

 

Miejsce pracy  
 

 

Telefon kontaktowy  
 

 

 
III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 
Odział przedszkolny, do którego 
dziecko uczęszczało 

 

Dziecko będzie uczęszczało na zajęcia religii              etyki   
Czy dziecko było badane w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej? 

tak  - kiedy ……………. 

Czy stwierdzono u dziecka dysfunkcje dysleksja   dysortografia   dysgrafia   
inne   - jakie? ……………………………… 

 
IV. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
● Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883                
z późniejszymi zmianami wyrażam zgodę  na przetwarzanie  i wykorzystywanie danych osobowych w zakresie 
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczom działalności szkoły. 
● wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas 
zajęć i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Zespół Szkół w Skrwilnie – Szkołę Podstawową oraz 
prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach na stronie internetowej szkoły oraz w celu 
informacji i promocji szkoły. 
● Oświadczam, że podpis jednego z rodziców /prawnych opiekunów/ jest wiążący  (wystarczający) przy 
podejmowaniu decyzji w sprawie naszego dziecka. 
● Wyrażam życzenie/nie wyrażam życzenia  uczestnictwa mojego dziecka  na lekcje religii / etyki  do końca 
nauki w szkole podstawowej. 
……………………                                ……………………………………………………………………….… 
           data                                                                                                 podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 



 
 
 
 
 
 


