ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ANDRESPOL
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Podstawy prawne
Zasady przyjęd do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Andrespol, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:









ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
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),
rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
uchwały NR XIX/188/16 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrespol, w
odniesieniu do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, przyznania im
określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria
uchwały NR XXXV/342/17 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Do klas I przyjmowane są:



dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – 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

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub
rodziców (szkoła nieobwodowa).

na wniosek

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły.
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I
wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza
się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeo (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Obwody szkól podstawowych z tereny Gminy Andrespol:




Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze - Wiśniowa Góra, ul.
Tuszyoska 32, obwód szkoły to teren miejscowości: Andrespol, Kraszew, Stróża, Wiśniowa
Góra.
Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie Justynów, ul. Łódzka 17, obwód szkoły to teren miejscowości: Justynów, Janówka.
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno–Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi Bedoo Wieś, ul. Jarzębinowa 1, obwód szkoły to teren miejscowości: Bedoo Wieś, Nowy
Bedoo, Bedoo Przykościelny

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą byd przyjęci do wybranej szkoły tylko wtedy, gdy
w tej szkole znajdują się wolne miejsca. Wolne miejsca występują w szkole wtedy, gdy po przyjęciu
wszystkich wniosków kandydatów z obwodu szkoły nie został wypełniony limit miejsc w klasach
pierwszych, przy zachowaniu maksymalnej liczby uczniów w oddziale (25 uczniów).
Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu
rekrutacyjnym na podstawie wniosku o przyjęcie do szkoły spoza obwodu.
W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami a liczba kandydatów spoza obwodu jest
większa niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu kandydata decyduje liczba punktów uzyskanych na
podstawie ustalonych preferencyjnych kryteriów.
Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego








Wielodzietnośd rodziny kandydata.
Niepełnosprawnośd kandydata.
Niepełnosprawnośd jednego z rodziców kandydata.
Niepełnosprawnośd obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawnośd rodzeostwa kandydata.
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

.

Każde z tych kryteriów ma jednakową wartośd 10 pkt.
Kryteria określone uchwałą NR XIX/188/16 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 16 lutego 2016 – brane
pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.







Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole bądź do przedszkola w zespole
szkolno-przedszkolnym - 10 punktów.
Rodzeostwo kandydata uczęszcza do szkoły, oddziału przedszkolnego przy szkole bądź do
oddziału przedszkolnego w zespole szkolno-przedszkolnym - 10 punktów.
Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej - 10 punktów.
Dziadkowie opiekujący się kandydatem mieszkają na terenie Gminy Andrespol - 10 punktów.
Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się
na terenie Gminy Andrespol - 5 punktów.

Potwierdzenie spełniania przez kandydata określonych kryteriów następuje po złożeniu właściwych
oświadczeo przez rodziców (opiekunów prawnych), które składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeo
O przyjęciu kandydata spoza obwodu, w sytuacji, gdy szkoła posiada wolne miejsca a liczba
zgorszonych kandydatów przewyższa liczbę wolnych miejsc decyduje uzyskana w postępowaniu
rekrutacyjnym liczba punktów.
Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala
kolejnośd przyjęd oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w
formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
Ostateczne przyjęcie kandydata następuje po potwierdzeniu przez rodzica kandydata (opiekuna
prawnego) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
W przypadku, gdy kandydat spoza obwodu nie zostanie przyjęty do wybranej szkoły, zostaje przyjęty
na podstawie zgłoszenia w szkole obwodowej.
Postępowanie uzupełniające

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakooczeniu postępowania rekrutacyjnego. Jest
ono prowadzone w sytuacji, gdy w szkole nastąpi zmiana liczby wolnych miejsc wynikającą ze
złożenia dodatkowych zgłoszeo ze strony kandydatów, którzy złożyli wniosek do szkoły spoza obwodu
i nie zostali tam przyjęci.
Dokumenty rekrutacyjne.
Dokumenty związane z rekrutacja są do pobrania w wymienionych szkołach podstawowych.
Harmonogram rekrutacji.








19.04.2017 r. - 19.05.2017 r. – termin składania zgłoszeo w szkole obwodowej lub wniosków
w szkole spoza obwodu.
22.05.2017 r. - 23.05.2017 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjna wniosków oraz
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
24.05.2017 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do 26.05.2017r. - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli
przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.
29.05.2017r. - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
30.05.2017 r. do 13.06.2017 – postepowanie uzupełniające (w razie wystąpienia takiej
konieczności).
17.06.2017 r. podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Tryb odwoławczy.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpid do szkolnej komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych
opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę
punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę punktów uzyskanych przez
kandydata.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie0 mogą wnieśd do
dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od
otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

