Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku
w roku szkolnym 2018/2019

Postanowienia ogólne
1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku
szkolnego.
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
2. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w szkole.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza
przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana
przez dyrektora szkoły

I.

Przyjęcie do klasy pierwszej

1. Do
o klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci
zamieszkałe w obwodzie szkoły:
a) które w danym
anym roku kalendarzowym kończą 7 lat (urodzeni w 2011r.)
2011
b) oraz na wniosek rodziców
w dzieci 6-letnie
6
(urodzone 2012 r.)
2. Do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane mogą być dzieci
spoza obwodu szkoły
a) dzieci spoza obwodu szkoły (na prośbę rodziców, prawnych opiekunów),
pod warunkiem,
unkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje
to pogorszenia warunków pracy szkoły,
b) w przypadku dzieci zameldowanych na terenie innych gmin, jeżeli po przyjęciu
wszystkich chętnych z terenu miasta są jeszcze wolne miejsca, w porozumieniu
z Organem Prowadzącym.
3. Zapisów do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

II. Zasady rekrutacji.
krutacji.
1. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku stosując zasadę powszechnej dostępności
ogłasza rekrutację w następujących formach:

a) na tablicy ogłoszeń dla rodziców,
b) na stronie internetowej,
c) w kościołach parafialnych
2. Przyjmowanie dzieci 6 i 7 – letnich do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1
w Lidzbarku rozpoczyna się na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do klasy

pierwszej (dostępna w sekretariacie i na stronie www.splidzbark.republika.pl)
3. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy
pierwszej obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 31 marca 2018
roku
4. Nabór do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku odbywa się raz w
roku w terminie 20 lutego – 31 marca 2018 roku
5. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do klasy pierwszej w ciągu całego
roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.
6. Przy rekrutacji do klasy pierwszej nie decyduje kolejność składania karty zgłoszenia
dziecka.
7. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
a) zarejestrowanie wniosku kandydata;
b) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
c) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym
miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
szkoły;
d) postępowanie odwoławcze;
e) postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu
podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

III.

Kryteria przydziału do klasy

1. Zgodnie z wiekiem, począwszy od najmłodszych.
2. Proporcjonalny stosunek liczby chłopców do dziewcząt.
3. W przypadku wolnych miejsc w klasach uwzględniane są prośby rodziców.
4. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie możliwość zmian w składzie zespołów klasowych.

IV.

Zadania Dyrektora szkoły

1. Wykonywanie czynności przygotowawczych:
a) wywieszenie ogłoszenia o naborze dzieci do klas pierwszych na tablicy
ogłoszeń,

umieszczenie

tych

informacji

na

stronie

internetowej

oraz

informowanie w kościołach parafialnych o prowadzonej rekrutacji do klas
pierwszych.
b) wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do klasy pierwszej”
oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców.
c) przygotowanie wykazu zgłoszonych dzieci,
2. Nadzorowanie

pod względem

merytorycznym

prawidłowości

sporządzania

dokumentacji i przygotowanie listy dzieci przyjętych
3. Decyzja w sprawie przyjęcia podejmowana jest po zakończeniu rekrutacji. Rodzice
zapraszani są na zebranie informacyjne, które organizowane jest w czerwcu.
Informacja o terminie zebrania podawana jest na stronie internetowej szkoły oraz
wywieszana na tablicy ogłoszeń.
V.

Procedura odwoławcza

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji
Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia
wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
3. Rodzic 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.
Przepisy końcowe
1. Nabór dzieci do klasy pierwszej na dany rok szkolny odbywa się w uzgodnieniu
z Organem Prowadzącym.
2. Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 wywieszona
jest w szkole na tablicy ogłoszeń nie później niż 07 maja 2018r.
3. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego
wprowadzeniu

Lidzbark, 22 lutego 2018r.

