REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
IM. UNII EUROPEJSKIEJ W BORONOWIE
NA ROK SZKOLNY 2018/ 2019

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. 2017 poz. 60)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610)

1. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 przyjmuje się dzieci:
a) w wieku 7 lat, urodzone w 2011 roku (siedmiolatki)
b) w wieku 6 lat, urodzone w 2012 roku (sześciolatki) na indywidualny wniosek
rodzica,
2. Do klasy pierwszej przyjmuje się:
a) z urzędu na podstawie zgłoszenia – siedmiolatki, dzieci zamieszkałe w obwodzie

szkoły;
b) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów

- sześciolatki, które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
2017/2018.
- sześciolatki, które posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
podstawową wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną
3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje na wniosek rodziców/prawnych
opiekunów, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunkami
organizacyjnymi. Przyjęcie dziecka spoza obwodu nie może skutkować koniecznością
utworzenia nowego oddziału. Dzieci spoza obwodu przyjmuje się po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego.
4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora szkoły, która działa w oparciu o regulamin pracy komisji rekrutacyjnej
stanowiący odrębny dokument.

5. Nabór dzieci spoza obwodu odbywa się na podstawie następujących kryteriów:
Lp.

Kryterium

1.
2.
3.
4.
5.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole.
Oboje rodziców pracuje w trybie dziennym.
Wielodzietność rodziny.
Kandydat uczęszczał do Przedszkola w ZPO w Boronowie
Niepełnosprawność kandydata lub jego rodziców (jednego lub
obojga).

Liczba
pkt.
4
3
2
1
1

6. Oddziały klasowe tworzy się biorąc pod uwagę liczebność oddziału – do 25 uczniów
7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej ich imiona i nazwiska.
Listy te wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii
Europejskiej w Boronowie.
8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Postępowanie
uzupełniające powinno się zakończyć do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie
rekrutacyjne.
9. W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie rodzice/
opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej
o miejscu realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.
10. Rozpoczęcie nauki szkolnej może być odroczone na podstawie odrębnych przepisów.

