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Regulamin rekrutacji uczniów  

do Szkoły Podstawowej im. „Gazety Olsztyńskiej” w Dywitach 

w  roku szkolnym 2016/2017 
 

 

§ 1 

Podstawa prawna 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu 

zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156),  

 

§ 2 

Obowiązek szkolny  i  czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły 

 

1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny dotyczy dzieci urodzonych w 2009 r.  

 

2. Na wniosek rodziców naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, 

urodzone w 2010, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym 

rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 

o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko 

z wychowania przedszkolnego). 

 
3. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice/ 

prawni opiekunowie do dnia podanego w harmonogramie rekrutacji. 
 
4.Druki zgłoszeń /wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej zarówno dla dzieci zamieszkałych w obwodzie 

szkoły, jaki i spoza obwodu, można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły. 
 
5.Wypełnione druki zgłoszeń /wniosków wraz dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w 

przyjęciu do szkoły należy dostarczyć do dnia wyznaczonego w harmonogramie rekrutacji, który ogłaszany 

jest przez organ prowadzący szkołę. 

 

6.Dyrektor szkoły, w miesiącu marcu, powiadamia rodziców uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły za 

pomocą wybranych środków przekazu (ogłoszenie na tablicy, strona internetowa )  o obowiązku dopełnienia 

zapisania dziecka do szkoły. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji 
 

1.Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez 

rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku: „Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły 

podstawowej” (zał. nr 1) 

 

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na podstawie wypełnionego przez rodziców lub 

opiekunów prawnych dziecka druku: „Wniosek o przyjęcie  do klasy pierwszej publicznej szkoły 

podstawowej” (zał. nr 2) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem kryteriów  

ujętych w § 3 ust. 3, jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to 

pogorszenia warunków pracy Szkoły. 
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3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców lub opiekunów prawnych o przyjęcie do szkoły dziecka 

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

przyjmuje się z uwzględnieniem kryteriów zawartych i określonych przez organ prowadzący: 

a)uczęszczanie kandydata do oddziału wychowania przedszkolnego funkcjonującego przy szkole-

kontynuacja nauki – 5 pkt. 

b) uczęszczanie przez rodzeństwo kandydata do jednej ze szkół Zespołu Szkół w Dywitach – 3 pkt. 

c) zamieszkanie kandydata    na terenie Gminy Dywity bądź w bezpośrednim jej sąsiedztwie – 2 pkt. 

d) zatrudnienie jednego/obojga rodziców lub prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy 

Dywity – 2 pkt. 

 

4.O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów. 

 

5. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły należy dostarczyć razem 

z wnioskiem przyjęcia dziecka do szkoły.( oświadczenie – załącznik nr3) 

 

6. Kandydat umieszczony na liście kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zobowiązany jest do 

potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole przez dostarczenie podpisanego przez rodzica/ opiekuna 

formularza oświadczenia woli przyjęcia do szkoły ( zał. nr 4) 
 
7. Celem przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną w skład której wchodzi 3 

przedstawicieli rady pedagogicznej szkoły. Dyrektor powołuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

a)tryb działania komisji oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków komisji określa 

Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej. 

 

§ 4 

Procedura  odwoławcza 
 

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

nieprzyjętych, rodzic/opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

 

2. Uzasadnienie komisja rekrutacyjna sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

3. Rodzic/ opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania odwołania. 

 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  

 

§ 5 

Przepisy końcowe 

1. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsce decyduje Dyrektor szkoły, biorąc pod 

uwagę kryteria zapisane w niniejszym regulaminie. 

 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 10.03.2016 r. 


