
                                                        Zasady rekrutacji do klasy I 

 

1. Do szkoły przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie 

zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Do klasy pierwszej mogą być przejęte dzieci spoza obwodu szkoły na podstawie wniosku 

oraz ustalonych kryteriów wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. O 

przyjęciu decyduje dyrektor 

3. Przy rekrutacji do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu szkoły bierze się pod uwagę 

następujące kryteria: 

1) W szkole spełnia obowiązek szkolny rodzeństwo kandydata   

2) Dziecko mieszka na terenie gminy Zabierzów lub innej gminy, ale położenie tej szkoły 

jest dla niego najdogodniejsze      

3) Miejsce pracy rodziców znajduje się na terenie gminy Zabierzów  

4) Na terenie gminy Zabierzów zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców w 

zapewnieniu należytej opieki         

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w punktach 1-4 są 

odpowiednio: 

1) Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do tej szkoły. 

2) Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania dziecka. 

3) Oświadczenie rodziców o miejscu zatrudnienia.   

4) Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania krewnych dziecka i stopniu 

pokrewieństwa. 

4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły decyduje łączna liczba 

punktów za kryteria wymienione w ust. 3, które spełnia kandydat. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 składa się w sekretariacie szkoły w terminie 

określonym w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny. 

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora Szkoły. 

7. Komisja rekrutacyjna w dniu określonym w harmonogramie rekrutacji publikuje listę 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 

/Kandydat zakwalifikowany nie oznacza przyjęty./ 

8. Kandydaci zakwalifikowani w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji są 

obowiązani do potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole w formie pisemnego 

oświadczenia..  

9. Komisja w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji publikuje listę kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

10. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające.  

11.  Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego, w tym także do klasy pierwszej, jeżeli 

wymaga    to przeprowadzenia zmian organizacyjnych szkoły powodujących dodatkowe 

skutki finansowe, wymaga zgody organu prowadzącego. 

 

 

 


