
Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora

Regulamin przyjmowa dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej
 im. Marii Konopnicckiej w Brzączowicach

1. Do klasy I Szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach przyjmuje się  
z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
2. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  dzieci zamieszkałe poza obwodem
szkoły przyjmowane są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). 
3.  Wnioski  o  przyjęcie  do  klasy  I  dziecka  składają  rodzice  (prawni  opiekunowie)  
w  sekretariacie  szkoły  w  terminie  do  31  marca  bieżącego  roku.  
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
4.  W  przypadku  większej  liczby  kandydatów  spoza  obwodu  niż  wolnych  miejsc  zostaje
przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne wg. podanych kryteriów:
a)  Kandydat,  którego  oboje  rodzice/prawni  opiekunowie  pracują,  wykonują  pracę  w  obwodzie
szkoły – 5 pkt; 
b)  Rodzeństwo  kandydata,  które  kontynuuje  naukę  w  szkole  podstawowej  lub  jest  objęte
wychowaniem  przedszkolnym  w  przedszkolu  znajdującym  się  w  obwodzie  danej  szkoły
podstawowej – 5 pkt; 

c) Wielodzietność rodziny kandydata – 2 pkt; 

d) Niepełnosprawność kandydata – 2 pkt; 

e) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt; 

f) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 2 pkt; 

g) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt; 

h) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt; 

i) Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 pkt; 

j) Kandydat, który mieszka na terenie Gminy Dobczyce – 5 pkt. 

5. Do szkoły zostają przyjęte dzieci, które uzyskają największą liczbę punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym.
6.  Rodzice   są  zobowiązani  dostarczyć  do  końca  czerwca  uzupełniony  kwestionariusz  dla
kanydata na ucznia- załącznik nr 2.

6. Poszczególne zespoły klasowe tworzone są przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą:
• 2 nauczycieli
• przedstwiciel Rady Rodziców
• pedagog specjalny – jeżeli tworzona jest klasa integracyjna.

7. Tworząc listy uczniów poszczególnych klas I komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę:
• informacje zawarte we wnioskach o przyjęcie dziecka do klasy I dotyczące przynależności

do środowiska rówieśników z danej grupy przedszkolnej lub terytorialnej
• proporcję między liczbą dziewczynek i chłopców w danej klasie,
• informację o korzystaniu z dowozu szkolnego.

8. Zatwierdzone listy uczniów klas I podane są do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń)
do 30 czerwca bieżącego roku.
9. O przyjęciu uczniów do szkoły oraz przydziale do oddziału decyduje dyrektor szkoły.


