
 

Zarządzenie SP01211.4.2018 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach 

z dnia 26 lutego 2018r. 

w sprawie: Wprowadzenia   Regulaminu naboru oraz przeprowadzenia naboru do oddziału klasy 

pierwszej w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach w roku szkolnym 2018/2019 

Na podstawie: 
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na rok szkolny 

2018/2019 opracowane zostały na podstawie następujących aktów prawnych: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

oświatowe. 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty 

poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i 

szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 

4. Zarządzenie Nr OI0050.0006.2018 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 25 stycznia 2018 w 

sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli i klas pierwszych 

szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pawłowice 

5. Zarządzenie Nr OI0050.0008.2018 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 25 stycznia 2018 w 

sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których  

organem prowadzącym jest gmina Pawłowice do postępowania rekrutacyjnego dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2018/2019 

Zarządzam co następuje 

§ 1 

Wprowadzam na terenie Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach Regulamin naboru do 

oddziału klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019, zwany dalej Regulaminem. Regulamin stanowi 

załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzam przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu wymienionego w Par.1 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierzam komisji w składzie: 

mgr Celina Piwko   – przewodnicząca komisji 

mgr Barbara Bazgier-Woźny  – członek komisji   

mgr Ewelina Adamek  - członek komisji 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Pielgrzymowice 26.02.2018r. 



 

Załącznik 1 
Do Zarządzenia SP01211.4.2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej   

im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach z dnia 26.02.2018r.  

 

Regulamin naboru do oddziału klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  

im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach 

w roku szkolnym 2018/2019 

 

I. Termin rekrutacji 

1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły 

Podstawowej w Pielgrzymowicach prowadzony jest w terminie od 5 marca 2018r. do 30 marca 2018r.  

2. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły 

Podstawowej w Pielgrzymowicach prowadzony jest w terminie od 3 kwietnia 2018r. do 18 kwietnia 2018r.  

3. O terminach o których mowa w pkt. 1 i 2 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły.  

4. Informacje o zasadach naboru można uzyskad pod nr telefonu   32 4723108. 

II. Obowiązek szkolny 

1. W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2011 r. 
2. Do klasy pierwszej mogą zostad zapisane dzieci z rocznika 2012 pod warunkiem, że spełniły obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego albo posiadają opinię  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną. 
 
 
III. Zasady rekrutacji 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice 

określone w Uchwale Nr V / 65 / 2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 

zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach.  

2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. 

3. Jeżeli w wyniku naboru Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, do klasy pierwszej mogą zostad przyjęci 

uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły. 

4. Jeżeli przyjęcie ucznia zamieszkałego poza obwodem Szkoły, wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąd 

ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  

5. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka 

zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, 

dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów: 



 

 

5. W przypadku, gdy po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego na prośbę rodziców częśd 

zgłoszonych dzieci zostanie odroczona od spełniania obowiązku szkolnego, a zmiana liczby uczniów 

przyjętych do klasy pierwszej spowoduje zmianę liczby oddziałów lub znaczącą zmianę liczebności 

klas, komisja na polecenie dyrektora zbiera się ponownie w celu ustalenia aktualnej liczby 

przyjętych.  

6. Ze  spotkania komisja sporządza protokół, a  podział klas zostaje podany do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie list klas na tablicy informacyjnej oraz ogłoszeniu na stronie internetowej 

szkoły. 

7. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję 

podejmuje Dyrektor Szkoły. 

IV. Dzieci niebędące obywatelami polskimi 

Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym 

obywateli polskich. 

V. Odroczenia 

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego może zostad odroczone. 

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego  

w obwodzie szkoły. 

3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 



 

VI. Zapisy 

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub 

prawni opiekunowie. 

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na: 

a) pobraniu ze strony internetowej (zakładka – Nabór do klas I) lub z sekretariatu szkoły, wniosku zapisu do 

klasy pierwszej, wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły do dnia 30 marca 2018 r. (dzieci 

zamieszkujące w obwodzie Szkoły) oraz do 18 kwietnia 2018 r. (dzieci spoza obwodu Szkoły). 

VII. Postępowanie rekrutacyjne  

1. Postępowanie rekrutacyjne do  Szkoły Podstawowe w Pielgrzymowicach przeprowadza komisja 

rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej. 

2. Do pracy w komisji w roku 2018r. powołuję: 

mgr Celina Piwko   – przewodnicząca komisji 

mgr Barbara Bazgier-Woźny  – członek komisji   

mgr Ewelina Adamek  - członek komisji  

3. Do zadao komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, polegające na sprawdzeniu wniosków 

kandydatów z obwodu szkolnego, 

b. Przyznanie punktów wnioskom kandydatów spoza obwodu szkolnego zgodnie z kryteriami 

wymienionymi w Zarządzeniu Nr OI0050.0008.2018 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 25 

stycznia 2018 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których  organem prowadzącym jest gmina Pawłowice do 

postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 

2018/2019 

c. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. Lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych do Szkoły i umieszczona 

na stronie internetowej Szkoły. 

d. Podział kandydatów przyjętych na oddziały klasowe,  

e. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

2.  Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska 

kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata szkoły. 

3. W przypadku, gdy po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego na prośbę rodziców częśd 

zgłoszonych dzieci zostanie odroczona od spełniania obowiązku szkolnego, a zmiana liczby uczniów 

przyjętych do klasy pierwszej spowoduje zmianę liczby oddziałów lub znaczącą zmianę liczebności 

klas, komisja na polecenie dyrektora zbiera się ponownie w celu ustalenia aktualnej liczby 

przyjętych.  

4. Z kolejnego spotkania komisja sporządza protokół a nowy podział klas zostaje podany do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenia list klas na tablicy informacyjnej oraz ogłoszeniu na stronie 

internetowej szkoły. 

 



 

VIII. Przepisy koocowe 

W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, 

zostają poinformowani niezwłocznie po zakooczeniu rekrutacji.  

 


