
Zasady rekrutacji Szko y Podstawowej im B . ks. Jana Nepomucena Chrzana  
w Gostyczynie  w roku szkolnym 2015/2016 

 
I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy si  na podstawie przepisów: 
 
a) ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z  pó n. zm.), 
 
b) ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty oraz o zmianie 
niektórych innych  ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458), 
 
c) ustawa z dnia 30 pa dziernika 2013 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty oraz ustawy o 
zmianie ustawy  o systemie o wiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 
r. poz. 1265), 
 
d) rozporz dzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do  szkó  publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkó  do 
innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z  pó n. zm.), 
 
e) rozporz dzenia MEN z dnia 4 pa dziernika 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie 

cych  obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkó , zak adów kszta cenia 
nauczycieli i placówek  (Dz. U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458),   
 
f) § 16 Statutu Szko y. 
 
II. Termin rekrutacji 
 
1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 prowadzony jest  
od  12 marca do 10 kwietnia 2015 r. 
      
2. Termin  post powania  rekrutacyjnego  to  11  kwietnia 2015 r.,  w  przypadku   
    naboru  uzupe niaj cego termin  post powania  rekrutacyjnego to  18 sierpnia  
    2015 r. 
3. Informacje o zasadach naboru mo na uzyska  pod nr telefonu  62 762 30 03 . 
 
III. Obowi zek szkolny 
 
1. Obowi zek szkolny dziecka rozpoczyna si  z dniem 1 wrze nia roku 
     kalendarzowego, w którym dziecko  ko czy 6 lat, oraz trwa do uko czenia  
     gimnazjum, nie d ej jednak ni  do uko czenia 18 roku ycia. 
2. W roku szkolnym 2015/2016 obowi zkiem szkolnym obj te s  dzieci: 

- urodzone w 2009 roku, 
- urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. 

3. Dzieci, o których mowa w pkt. 2  mog   by   odroczone  od  spe niania  obowi zku   
    szkolnego  o  jeden  rok  przez  dyrektora  szko y  po  zasi gni ciu  opinii  
    publicznej  poradni  psychologiczno – pedagogicznej. 
 
 
 
 



IV. Zasady rekrutacji 
 
1. Do klasy pierwszej przyjmuje si  z urz du dzieci zamieszka e w obwodzie szko y, który 
obejmuje nast puj ce wioski: Gostyczyna, Leziona, mi ów, Osiek, Chotów i Strzegowa, 
okre lone w Uchwale Nr V/29/99  Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 marca 
1999 r. oraz Uchwa y Nr XX/114/2000 z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie ustalenia granic 
obwodów publicznych szkó   podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadz cym 
jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. 
 
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszka e poza obwodem  
    szko y  mo e zosta  przyj te  do pierwszej klasy w przypadku, gdy szko a  
    dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu  post powania  
    rekrutacyjnego. 
 
3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyj cie do  
     szko y dziecka  zamieszka ego poza obwodem szko y jest wi ksza ni  liczba 
     wolnych miejsc, którymi dysponuje szko a, dzieci przyjmuje si  z uwzgl dnieniem  
     kolejno ci nast puj cych kryteriów: 

a) dziecko zamieszkuje w pobli u granic obwodu szko y – 5 pkt. 
b) dziecko ucz szcza o do przedszkola w granicach obwodu szko y – 4 pkt. 
c) do szko y ucz szcza starsze rodze stwo – 3 pkt. 
d) miejsce pracy rodziców znajduje si  w pobli u szko y – 2 pkt. 
e) w obwodzie szko y zamieszkuj  krewni dziecka – 1 pkt. 
 

4.  Za  ka de  spe nione  kryterium  przydziela  si   punkty. 
5.  Sposób  przeliczania  punktów – po  spe nieniu  poszczególnych  wymaga   punkty  si    
     sumuje,  przy  równej  liczbie  punktów  decyduje  data  wp ywu  wniosku. 
6.  Wymagane  dokumenty  niezb dne  do  przeprowadzenia  post powania 
     rekrutacyjnego: 
 a )  wniosek  rodzica (prawnego opiekuna)  o  przyj cie  dziecka  skierowany 
                 do  dyrektora  szko y  (wg  wzoru), 
 b )  o wiadczenie  o miejscu zamieszkania dziecka, 
            c)   o wiadczenie o ucz szczaniu dziecka do przedszkola w granicach obwodu szko y, 
            d)   o wiadczenie  do  której  klasy  ucz szcza  starsze  rodze stwo,  
 e )  o wiadczenie  o  miejscu  pracy  rodziców,  rodzica.  
      
V. Post powanie rekrutacyjne 
 
1. Post powanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powo ana przez  
    dyrektora szko y. 
2. Dyrektor wyznacza przewodnicz cego komisji rekrutacyjnej. 
3. Do zada  komisji rekrutacyjnej nale y w szczególno ci: 

1) ustalenie wyników post powania rekrutacyjnego, 
2) podanie do publicznej wiadomo ci na tablicy og osze , listy kandydatów   
    przyj tych do szko y, 
3) sporz dzenie protoko u post powania rekrutacyjnego. 

4. Po uko czeniu post powania rekrutacyjnego wyniki podaje si  do publicznej  
    wiadomo ci. 
5. Od  powy szej  decyzji  mo na  odwo   si   w  ci gu  7  dni  do  Dyrektora   
    Szko y. 



6. W sprawie przydzia u dzieci przyj tych do szko y do poszczególnych oddzia ów  
     klasowych, decyzj   podejmuje Dyrektor Szko y. 
7. Decyzj  o przyj ciu uczniów do wszystkich klas programowo wy szych podejmuje     
    Dyrektor Szko y. 
 
 VI. Dzieci nie b ce obywatelami polskimi 
 
Dzieci nie b ce obywatelami polskimi przyjmowane s  do szko y na warunkach i w trybie 
dotycz cym  obywateli polskich. 
 
 
VII. Odroczenia 
 
1. W przypadkach uzasadnionych wa nymi przyczynami, rozpocz cie spe niania  
    przez dziecko obowi zku  szkolnego mo e zosta  odroczone. 
2. Decyzj  w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szko y, wy cznie dla dziecka 
    zamieszka ego  w obwodzie szko y  po  zasi gni ciu opinii publicznej poradni  
    psychologiczno-pedagogicznej. 
 
VIII. Zapisy 
 
1. Do dope nienia czynno ci zwi zanych ze zg oszeniem dziecka do szko y  
     zobowi zani s  jego rodzice lub  prawni opiekunowie. 
2. Zg oszenie dziecka do pierwszej klasy szko y podstawowej polega na: 

a) pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu szko y wniosku o przyj cie  
     dziecka do szko y, 
b) wype nieniu, podpisaniu i z eniu wniosku w sekretariacie szko y. 
 

IX. Tryb odwo awczy 
 
W ci gu 7 dni od daty og oszenia listy przyj tych uczniów, rodzice (prawni opiekunowie), 
których wniosek  rozpatrzono negatywnie mog  odwo  si  od decyzji Komisji 
Rekrutacyjnej do Dyrektora Szko y Podstawowej im. B . ks. Jana Nepomucena Chrzana w 
Gostyczynie. 
 


