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Regulamin rekrutacji                                                     
uczniów do klas pierwszych                                    
Zespołu Szkół Publicznych                                                                       

Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębiu                   
w roku szkolnym 2015/2016 

§ 1 

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są: 
a) z urzędu, dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły - na pisemny wniosek 

rodzica/opiekuna (załącznik nr1), 
b)  dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, po złożeniu formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1), po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 
 

§ 2 
 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 
dyrektora szkoły. Zadania komisji określa art. 20cz Ustawy z 6 grudnia 2013r. 
 

2.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na podstawie następujących 
kryteriów i liczby punktów dla każdego kryterium: 

Lp. Kryterium liczba 
pkt. 

1. 
Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w 
szkole  4 

2. Miejsce pracy jednego z rodziców w obwodzie szkoły         3 

3.   
Dogodne położenie szkoły w stosunku do zamieszkania 
kandydata 2 

4.  
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole  
w której ubiega się o przyjęcie  1 

5. Inna uzasadniona przez rodzica/opiekuna sytuacja rodzinna  1 
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§ 3 

1. Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 
 

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, 
b) ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 
c) sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego. 

 
2. Listy, o których mowa w ust. 1b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie na stronie internetowej lub w widocznym miejscu w siedzibie 
szkoły. 

§ 4 

Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania 
rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń 
uczęszcza do szkoły. 

§ 5 

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku  

Załączniki: 
1) Wniosek o przyjęcie dziecka Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki  
     w Jastrzębiu 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 

 Do 31 marca 2015 r. złożenie przez rodziców/opiekunów wypełnionych wniosków 
w szkole. 

 Do 30 kwietnia 2015 r. wywieszenie listy dzieci przyjętych do szkoły. 

 

 Przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 27. 02. 2015r. 

 

 

 

 


