ZASADY REKRUTACJI
DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28
IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
1. Rekrutacji nie podlegają:
 dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczały do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu (z rejonu lub spoza rejonu szkoły),
i których rodzice złożyli w sekretariacie szkoły deklarację o kontynuowaniu obowiązku
szkolnego w klasie I w roku szkolnym 2016/2017,
 dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I
szkoły podstawowej, których rodzice złożą w terminie do 31.03.2016 r. wniosek do dyrektora
szkoły o pozostawienie dziecka w klasie I na rok szkolny 2016/2017.
2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci:
 z urzędu – zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności i pisemne
zgłoszenie rodzica,
 zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemną
prośbę (wniosek) rodziców skierowaną do dyrektora szkoły.
3. W roku szkolnym 2016/2017 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
 odroczone w roku szkolnym 2015/2016
 na wniosek rodzica urodzone w 2010 r.:
o jeśli dziecko w roku szkolnym 2015/2016 korzystało z wychowania przedszkolnego,
o posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię
psychologiczno – pedagogiczną.
4. Rodzice dzieci z obwodu szkoły składają wniosek o przyjęcie do szkoły w terminie od 01 marca
do 31 marca 2016 r. w sekretariacie szkoły.
5. Dyrektor szkoły rozpatruje złożone wnioski rodziców dzieci spoza obwodu szkoły, o ile szkoła
dysponuje wolnymi miejscami.
6. Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu należy składać w okresie 25 kwietnia do 09
maja 2016 r. w sekretariacie szkoły. Wzór zgłoszenia/wniosku jest dostępny w sekretariacie szkoły i na
stronie internetowej szkoły. Wniosek o przyjęcie do szkoły spoza obwodu może być złożony nie więcej
niż do trzech placówek - w każdym należy wskazać taką samą preferencję wyboru placówki.
7. Do wniosku rodzice winni dołączyć dokumenty (oświadczenia, orzeczenia, opinie, zaświadczenia)
potwierdzające spełnianie kryteriów.
8. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 28
im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu.
9. Komisja rekrutacyjna podaje 07 czerwca 2016 r. do publicznej wiadomości wyniki postępowania
rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

10. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia zobowiązani są w terminie 08 czerwca – 10 czerwca
2016 r. potwierdzić w formie pisemnego oświadczenia wolę zapisania dziecka do klasy I na rok
szkolny 2016/2017.
11. Komisja rekrutacyjna podaje 13 czerwca 2016 r. do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu w roku
szkolnym 2016/2017.
12. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 28
im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu w roku szkolnym 2016/2017.
13. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o systemie oświaty w przypadku większej liczby kandydatów niż
liczba wolnych miejsc w klasie I w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria organu
prowadzącego, zapisane w Statucie szkoły.

Lp.

Kryteria organu prowadzącego

Ilość
punktów

Dokumenty
potwierdzające
spełnienie kryteriów

Oświadczenie

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszczające do
oddziału przedszkolnego lub szkoły

16

2.

Praca zawodowa dwojga rodziców kandydata

32

3.

Praca zawodowa jednego z rodziców
kandydata

16

4.

Zamieszkanie bliskiej rodziny kandydata (np.
dziadków) w obwodzie szkoły

4

Oświadczenie

5.

Kandydat uczęszczał do oddziału
przedszkolnego w szkole

6

Oświadczenie

Zaświadczenie

14. W przypadku, kiedy szkoła po zakończeniu rekrutacji dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły
przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie od 14 czerwca do 16 czerwca 2016 r..

