
REGULAMIN REKRUTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2                                                            

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWKOWIE                                                                             

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

Na podstawie : 

1. art.204 ust.1 pkt.1 z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60) 

2. uchwały nr XXXIII/238/2017 oraz nr XXXIII/243/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 16 

lutego 2017r. 

3. Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZ-30/2017 z dnia 15 marca 2017r. 

4. Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych szkół, przedszkoli i 

placówek (Dz.U. z 2017r. poz. 610) 

 

I. Informacje ogólne. 

1. W roku szkolnym 2018/2019 planowana jest 1 klasa do 25 uczniów. 

 

II. Kryteria rekrutacji.  

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się: 

a. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie. 

1.1. Wymagane dokumenty: 

-wypełniona ankieta – podanie, 

-2 fotografie opisane: imię i nazwisko, 

-orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczące dziecka (w przypadku posiadania) 

-wyrok Sądu Rodzinnego orzekający: rozwód, separację, ograniczenie praw rodzicielskich, 

sprawowanie pieczy zastępczej (w przypadku posiadania). 

b. w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, może przyjąć uczniów spoza obwodu. 

1.2. Kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu szkoły: 

-w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia – 10pkt 

-w obwodzie szkoły pracuje przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów ucznia – 7pkt 

-niepełnosprawność ucznia – 5pkt 

1.3. Dokumentami potwierdzającymi spełniane w/w kryteria są w przypadku pkt. 1 i 2 

oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów, w przypadku pkt. 3 – kopia orzeczenia o 

niepełnosprawności ucznia. 

1.4. Jeżeli liczba chętnych jest większa niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje suma 

uzyskanych punktów w kolejności od najwyższej. 

1.5. W przypadku jednakowej liczby punktów, o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna. 

 

 



III. Terminarz rekrutacji. 

l.p. Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku wraz z obowiązującymi 
dokumentami. 

15.03.2018r. do 
13.04.2018r. 

21.05.2018r. do 
20.08.2018r. 

2. Weryfikacja wniosków przez komisję 
rekrutacyjną. 

17.04.2018r. do 
19.04.2018r. 

21.08.2018r. do 
23.08.2018r. 

3. Ogłoszenie listy kandydatów 
zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych. 

20.04.2018r. do 
07.05.2018r. 

24.08.2018r. 

4. Pisemne potwierdzenie przez rodziców 
woli przyjęcia. 

08.05.2018r. do 
14.05.2018r. 

28.08.2018r. do 
29.08.2018r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

16.05.2018r. 30.08.2018r. 

 

IV. Skład komisji rekrutacyjnej: 

Przewodniczący: Anna Skubis 

Członkowie:  Dorota Kalembka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

                        Beata Tomsia – nauczyciel języka angielskiego 

                        Małgorzata Rychlik – Jabłońska – pedagog szkolny 

V. Tryb odwoławczy od decyzji komisji rekrutacyjnej. 

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

kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do Komisji 

Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka 

do klasy pierwszej. 

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z 

wnioskiem o uzasadnienie. 

3. Rodzic/prawny opiekun kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może 

wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje 

forma pisemna. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 

dni od dnia otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół im. Jana Pawła 

II w Sławkowie w dniu 28 lutego 2018r. i wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 8/2017/2018. 


