
 
 

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 

 
I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów 

 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity -Dz. U. z 2004 r.                  

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 

2. Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie  

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458) 

 

3. Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu  

przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów  

szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn zm.) 

 

4. Rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób   

nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia 

nauczycieli i placówek (Dz. U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458) 

 

5.Statutu Szkoły   

 

II. Termin rekrutacji 

 

1. Nabór do klasy pierwszej prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę  

do publicznej wiadomości.  

 

2. O terminie, o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej  

szkoły oraz na spotkaniu informacyjnym dla rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych 

organizowanym w lutym. 

  

3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu szkoły: 32 234 82 21. 

 

4. Do 14 kwietnia rodzice uczniów klas pierwszych zapisują dzieci w sekretariacie szkoły. 

 

5. Wstępną listę uczniów przyjętych do klas pierwszych komisja rekrutacyjna umieszcza na 

stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń do 30 maja, zaś ostateczną listę do końca 

sierpnia.  

 

III. Obowiązek szkolny 

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września. 

 

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku  

kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.  

 

 

 

 



 

 IV. Zasady rekrutacji 
 

1. Liczba oddziałów klas pierwszych i ich liczebność ustalana jest w porozumieniu z organem  

prowadzącym. 

 

2. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

 

3. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów( zał.nr.1) dziecko zamieszkałe poza obwodem 

może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi  

miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

 

4. 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 kolejności następujących  

kryteriów: 

 

a) Dziecko z oddziału przedszkolnego SP 3 lub z przedszkola  w rejonie szkoły.- 5pkt. 

b) Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do SP 3.- 4pkt. 

c) Opiekunowie dziecka mieszkają w rejonie SP 3.- 3pkt 

d) Rodzice pracują w rejonie szkoły.-1pkt. 

 

6. W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się  rekrutację uzupełniającą. 

 

7. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły. 

 

8. Szkoła przyjmuje dzieci do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz klas pierwszych 

integracyjnych. 

  
9. Organizację funkcjonowania oddziałów integracyjnych szczegółowo określa                  

Statut Szkoły-VI Organizacja szkoły §5  pkt 3. 

 

10. W sprawie przydziału dzieci do określonych oddziałów klasowych, decyzję ostateczną 

podejmuje Dyrektor szkoły.  

 

V. Postępowanie rekrutacyjne 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora  

Szkoły w składzie: 

 

- dwóch nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

- nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 

2. Do poszczególnych klas w miarę możliwości zapisuje się uczniów z uwzględnieniem 

wieku dziecka oraz stosując zasadę koedukacyjności- równomiernego podziału na 

dziewczynki i chłopców. 

 

3. Ostatecznego przydziału uczniów do klas pierwszych dokonuje dyrektor szkoły 

uwzględniając propozycje Komisji Rekrutacyjnej. 
 



 

VI. Dzieci nie będące obywatelami polskimi 

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie  

dotyczącym obywateli polskich. 

 

VII. Odroczenia 

 

1.W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania  przez 

dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone. 

 

2.Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

VIII. Zapisy 

 

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

jego rodzice lub prawni opiekunowie. 

 

2.Zapisu do szkoły dokonują rodzice/ prawni opiekunowie, na podstawie dowodu osobistego 

 

IX. Tryb odwoławczy 

 

1.Informację o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy rodzice/ prawni opiekunowie mogą 

uzyskać osobiście 20 sierpnia. 

 

2.Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje możliwość wniesienia wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 od dnia opublikowania listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych. 

 

3.W terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o uzasadnienie odmowy, Komisja 

rekrutacyjna sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy. 

 

4.W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, można wnieść odwołanie do dyrektora 

dotyczące postanowień Komisji. 

 

5.W terminie 7 dni od otrzymania odwołania, dyrektor rozpatruje odwołanie. 

 

6.Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach wprowadzony Uchwałą   Rady Pedagogicznej Nr 4/13/14  

z dnia 20 lutego 2014 r. z późniejszymi zmianami. 

 

 

 


