REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM KPT. LEONIDA TELIGI W USTCE
Podstawa prawna:
 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.u.z2018 r. poz.996),
 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz.u.z 2017 r. poz.60),
 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2016 r. poz.35),
 Uchwały Rady Miasta nr V/57/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie określenia
kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto
Ustka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka nr 0050.SOKS 15.2019 z dn. 30 stycznia 2019r.

Informacje ogólne
Do klasy pierwszej przyjmowane są:
 dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) - objęte obowiązkiem szkolnym
 dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko
korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma
rozpocząd naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się z zachowaniem
następujących zasad:
 z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z biura ewidencji
ludności
 na pisemną prośbę (wniosek) rodziców (prawnych opiekunów) skierowana do
dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje
wolnymi miejscami
1. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor na wniosek
rodziców/opiekunów prawnych oraz po zapoznaniu się z opinią Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
2. Zapisu dziecka do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie dowodu
osobistego. Rodzic wypełnia stosowny wniosek i się pod nim podpisuje.

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz przydziału
dzieci do poszczególnych klas dyrektor powołuję Szkolną Komisję Rekrutacyjno Kwalifikacyjną w składzie:
- wicedyrektor szkoły - przewodniczący
- pedagog
- psycholog
- wychowawcy tworzonych klas

4. Liczbę klas pierwszych ustala organ prowadzący szkołę.
5. Przy przydziale dzieci do klas pierwszych zapisuje się jednakową liczbę uczniów
przyjmując:
- zasadę koedukacyjności - równomiernego podziału na chłopców i dziewczęta w klasie
- w miarę możliwości i za zgodą dyrektora uwzględnia się inne prośby rodziców i inne
kryteria, jak np. utrzymanie rodzeostwa w jednej klasie
6. Ostatecznego przydziału uczniów do klas I dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii
Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej.
7. Odwołania dotyczące ustaleo komisji można składad pisemnie w terminie 7 dni od daty
ogłoszenia list uczniów klas pierwszych w sekretariacie szkoły, rozpatruje je dyrektor szkoły
w ostatnim tygodniu wakacji.

