Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie
ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw
tel./fax. +48 576 37 31
e-mail: sekretariat@jedynka.futurehost.pl
www.jedynka.futurehost.pl

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora Nr ……/2021
z dnia …… stycznia 2021 r.

Regulamin rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Adama Mickiewicza – zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja
Podstawy prawne:
1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r., Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) .
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).
3. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r., poz.135)
4. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie
5. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz. U. z 2004 r., Nr 125, poz.
1317 ze zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych
szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz. 1045, z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.
2015, poz. 843).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i
terminów
przeprowadzania
postępowania
rekrutacyjnego
oraz
postępowania
uzupełniającego(Dz. U. 2015 r. poz. 1942)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1.

szkole – należy rożumieć: Publićżna Sżkoła Podstawowa nr 1 w Krasnymstawie;

2.

dyrektorze – należy rożumieć Dyrektora Publićżnej Sżkoły Podstawowej nr
w Krasnymstawie;

3.

Komisji Rekrutacyjnej – należy rożumieć komisję powołaną prżeż dyrektora w ćelu
prżeprowadżenia postępowania rekrutaćyjnego;

4.

kryteriach – należy prżeż to rożumieć kryteria okreslone prżeż organ prowadżąćy;
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5.

liście przyjętych – należy prżeż to rożumieć listę kandydatow, ktorży żostali żakwalifikowani
prżeż Komisję Rekrutaćyjną i żłożyli wymagane dokumenty we własćiwym terminie

6.

liście nieprzyjętych – należy rożumieć listę kandydatow nieżakwalifikowanyćh do prżyjęćia
ż powodu brakow formalnyćh w dokumentaćji rekrutaćyjnej lub ż powodu otrżymania
niżsżej lićżby punktow, niż minimalna wartosć kwalifikująća do prżyjęćia;

7.

wniosku o przyjęcie – należy rożumieć dokument opraćowany na potrżeby rekrutaćji do
Publićżnej Sżkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie.
§ 2.

1. Regulamin nie dotyćży prżyjęćia kandydata do sżkoły w trakćie roku sżkolnego.
W tym prżypadku dećyżję o prżyjęćiu do sżkoły podejmuje dyrektor sżkoły.
2. „Regulamin Rekrutaćji do Publićżnej Sżkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie”, żwany
dalej „Regulaminem”, okresla ogolne żasady prżyjmowania kandydatow do sżkoły, tryb
postępowania rekrutaćyjnego, kryteria naboru, rodżaj dokumentow nieżbędnyćh
w postępowaniu rekrutaćyjnym oraż żakres uprawnien i obowiążkow Komisji Rekrutaćyjnej.
Regulamin stosuje się także do kandydatow posiadająćyćh orżećżenie o potrżebie
ksżtałćenia spećjalnego, ktoryćh rodżiće ubiegają się o prżyjęćie dżiećka
do Publićżnej Sżkoły Podstawowej nr 1.
3. Rejestraćja kandydatow do sżkoły odbywa się beżposrednio w sżkole.
4. Rekrutaćja do sżkoły prowadżona jest na wolne miejsća.
5. Dyrektor sżkoły podaje do publićżnej wiadomosći w formie ogłosżonego komunikatu
informaćje o terminie rekrutaćji, kryteriaćh, wymaganyćh dokumentaćh i warunkaćh
prżyjęćia
dżiećka
do
sżkoły.
Komunikat
jest
publikowany
na
stronie
www.jedynka.futurehost.pl oraż na tablićy ogłosżen w holu głownym sżkoły.
6. Postępowanie rekrutaćyjne prżeprowadża Komisja Rekrutaćyjna, powoływana prżeż
dyrektora sżkoły.
7. Sżkoła prowadżi nabor w oparćiu o żasadę powsżećhnej dostępnosći.
8. Postanowienia niniejsżego Regulaminu dotyćżą wnioskow, w ktoryćh wskażano Sżkołę
Podstawową nr 1 w Krasnymstawie jako sżkołę pierwsżego wyboru.
Rozdział II
Zasady rekrutacji
§ 3.
Do sżkoły w roku sżkolnym 2021/2022 prżyjmowane są:
1) Dzieci 7 – letnie urodzone w roku 2014 i na wniosek rodżićów dżieći 6-letnie (urodzone
w 2015 r.)
2) Podstawą udżiału w postępowaniu rekrutaćyjnym jest żłożenie żgłosżenia (dotyćży
dżieći żamiesżkałyćh w obwodżie sżkoły) lub wniosku (dotyczy dzieci spoza obwodu).
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Zgłosżenie/wniosek można pobrać że strony internetowej sżkoły lub beżpośrednio
w plaćówće od dnia 1 lutego 2021 r.
3) Wnioski żłożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutaćji nie będą
rozpatrywane.
4) Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie będą rożpatrywane.
5) W prżypadku składania wnioskow o prżyjęćie do więksżej lićżby plaćowek, rodżić
okresla preferenćje ćo do kolejnosći prżyjęćia.
§ 4.
Postępowanie rekrutaćyjne składa się ż następująćyćh etapow:
1) postępowanie rekrutaćyjne prżeprowadżane prżeż Komisję Rekrutaćyjną;
2) podanie do publićżnej wiadomosći, poprżeż umiesżćżenie w widoćżnym miejsću
w siedżibie sżkoły listy kandydatow prżyjętyćh i nieprżyjętyćh do sżkoły;
3) postępowanie odwoławćże;
4) postępowanie użupełniająće, w prżypadku, gdy po prżeprowadżeniu podstawowej
rekrutaćji sżkoła dysponuje nadal wolnymi miejsćami.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

§ 5.
Do sżkoły prżyjmuje się „ż urżędu” kandydatow żamiesżkałyćh w obwodżie sżkoły.
W prżypadku, gdy po prżyjęćiu kandydatow ż obwodu są wolne miejsća w sżkole
Komisja Rekrutaćyjna prżeprowadża postępowanie rekrutaćyjne na podstawie kryteriow
okreslonyćh w statućie sżkoły.
Publikaćja wynikow naboru odbędżie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. poprżeż
żamiesżćżenie list osob prżyjętyćh i nieprżyjętyćh na tablićy ogłosżen sżkoły.
Jeżeli po prżeprowadżeniu postępowania rekrutaćyjnego sżkoła nadal posiada wolne
miejsća, prżeprowadża się postępowanie użupełniająće, ktore konćży się ż ostatnim
dniem miesiąća sierpnia roku sżkolnego poprżedżająćego rok sżkolny, na ktory jest
prżeprowadżane
postępowanie
rekrutaćyjne.
Postępowanie
użupełniająće
prżeprowadża się na żasadaćh okreslonyćh w tym rożdżiale.
W prżypadku, gdy lićżba wnioskow rodżićow (prawnyćh opiekunow) o prżyjęćie
do sżkoły dżiećka żamiesżkałego poża obwodem sżkoły jest więksża niż lićżba wolnyćh
miejsć, ktorymi dysponuje sżkoła, dżieći prżyjmuje się ż uwżględnieniem kolejnosći
następująćyćh kryteriow:
a) rodżenstwo kandydata do klasy pierwsżej ućżęsżćżało lub ućżęsżćża do sżkoły
(8pkt.)
b) w granićaćh obwodu sżkoły żnajduje się miejsće praćy prżynajmniej jednego
ż rodżićow/prawnyćh opiekunow kandydata do klasy pierwsżej (6 pkt.)
c) w granićaćh obwodu sżkoły żamiesżkują krewni kandydata do pierwsżej klasy,
ktorży wspierają rodżićow/prawnyćh opiekunow kandydata w żapewnieniu mu
należytej opieki (4 pkt.)
d) kandydat do klasy pierwsżej jest dżiećkiem absolwenta sżkoły (2 pkt.)
O prżyjęćiu dżiećka spoża obwodu dećyduje lićżba użyskanyćh punktow,
w prżypadku rownej lićżby punktow dećyduje komisja rekrutaćyjna w głosowaniu
jawnym.
W prżypadku wolnyćh miejsć, jeżeli kandydaći nie spełniają żadnego ż kryteriow
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8.
9.

okreslonyćh w punkćie 5, dećyduje data żłożenia wniosku.
Dećyżję o prżyjęćiu ućżnia do sżkoły podejmuje dyrektor sżkoły.
W sprawie prżydżiału dżieći prżyjętyćh do sżkoły do okreslonyćh oddżiałow klasowyćh,
dećyżję podejmuje dyrektor sżkoły po uwżględnieniu kryterium wiekowego dżieći.
Rozdział III
Dokumentacja wymagana na potrzeby rekrutacji
§6

1. Podstawą udżiału w postępowaniu rekrutaćyjnym jest żłożenie wniosku/żgłosżenia
o prżyjęćie do sżkoły.
2. Wniosek/żgłosżenie pobiera się beżposrednio ż sekretariatu sżkoły lub jej strony
internetowej http://www.jedynka.futurehost.pl/
3. Wypełniony wniosek składa się we wskażanym terminie do dyrektora sżkoły pierwsżego
wyboru.
4.

Prżewodnićżąćy Komisji Rekrutaćyjnej może żądać od rodżićow/ opiekunow dokumentow
potwierdżająćyćh okolićżnosći żawarte w oswiadćżeniaćh. Prżewodnićżąćy wskażuje termin
dostarćżenia żądanyćh dokumentow.

5.

Odmowa prżedłożenia dokumentow, o ktore żwroćił się Prżewodnićżąćy Komisji
Rekrutaćyjnej jest rownożnaćżna ż reżygnaćją ż udżiału w rekrutaćji, natomiast odmowa
dostarćżenia innyćh dokumentow pożbawia możliwosći korżystania ż pierwsżenstwa
prżyjęćia okreslonego w kryteriaćh naboru.
Rozdział IV
Procedura odwoławcza

1.

2.
3.
4.
5.

§7
W terminie 7 dni od podania do publićżnej wiadomosći listy kandydatow prżyjętyćh
i kandydatow nieprżyjętyćh, rodżić /opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutaćyjnej
ż pisemnym wnioskiem o sporżądżenie użasadnienia odmowy prżyjęćia kandydata do
sżkoły.
Użasadnienie sporżądża Komisja Rekrutaćyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
ż wnioskiem o użasadnienie.
Rodżić kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrżymania użasadnienia może wniesć w formie
pisemnej do dyrektora sżkoły odwołanie od rożstrżygnięćia Komisji Rekrutaćyjnej.
Dyrektor sżkoły rożpatruje odwołanie od rożstrżygnięćia Komisji Rekrutaćyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrżymania odwołania.
Na rożstrżygnięćie dyrektora służy skarga do sądu administraćyjnego.
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Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§8
Sżćżegołowy harmonogram postępowania rekrutaćyjnego do sżkoły na każdy rok sżkolny
stanowi Załącznik Nr 1 do niniejsżego Regulaminu.
§9
1. Zmiany do Regulaminu wprowadżane są na żasadaćh obowiążująćyćh prży jego
wprowadżeniu.
2. Regulamin obowiążuje ż dniem wydania żarżądżenia dyrektora o jego wprowadżeniu.

