Rekrutacja – Załącznik nr 2 do Statut Zespołu Szkół w Pęperzynie
Podstawa prawna:
-

Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół
do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232);
I. Szczegółowe zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w
Pęperzynie:

a) dzieci przyjmowane są do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w
Pęperzynie na rok szkolny;
b) formą zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego jest złożenie „Karty zgłoszenia
dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pęperzynie”
wypełnionej przez rodziców lub prawnych opiekunów;
c) decyzję o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego podejmuje dyrektor;
Kryteria rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Pęperzynie:

- do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym
kończą 5 i 6 lat
- dziecko rodzica samotnie wychowującego (pracującego),
- dziecko matki lub ojca wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej
egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
- dziecko umieszczone w rodzinach zastępczych,
- dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- dziecko obojga rodziców lub opiekunów prawnych (pracujących),
- dziecko uczęszczające do placówki w roku poprzedzającym nabór.
- dzieci zamieszkałe poza obwodem przedszkola, przyjmuje się, jeśli oddział przedszkolny
dysponuje wolnymi miejscami,
- dziecko obcokrajowców na podobnych zasadach jak wszystkie inne,

Harmonogram naboru do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Pęperzynie:
15.05 – 15.06.– wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeniowych do oddziału przedszkolnego,
18 czerwca – wywieszenie list dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego,
W razie nie przyjęcia dziecka dopuszcza się możliwość wniesienia pisemnego odwołania do
Dyrektora Zespołu Szkół w Pęperzynie do dnia 20czerwca,

II. Zasady rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Pęperzynie:
1. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa.
2. Szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu o zasady powszechnej dostępności.
3. Do Szkoły uczęszczają w zasadzie uczniowie od 6 do 13 roku życia.

4. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem lub przechodzi
z oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, są to 6 i 7-latki z danego roku
szkolnego, którym nie odroczono rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
5. Zapisy uczniów do klasy pierwszej poprzedzone są rozmowami z rodzicami.
6. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje Dyrektor.
7. Do Szkoły przyjmuje się:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły;
b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem
Szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca
8. Przyjęcie do Szkoły dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia Dyrektora szkoły,
w której obwodzie dziecko jest zameldowane.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kurator Oświaty może zwolnić od
spełniania obowiązku szkolnego dziecko, które ukończyło 7 lat.
10. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do:
a) dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły najpóźniej do
końca maja roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmie obowiązek (zgłoszenia
dokonuje się w sekretariacie Szkoły);
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
c) pisemnego usprawiedliwienia nieobecności ucznia w terminie 14 dni od powrotu na
zajęcia;
d) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
szkolnych, troski o jego wygląd zewnętrzny oraz wyposażenia w niezbędne
podręczniki i przybory szkolne;
11.Obowiązek szkolny spełnia się przez systematyczne uczęszczanie do szkoły.
12.W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie roku szkolnego
przez dziecko może być odroczone, nie dłużej jednak niż na jeden rok.
13.Decyzję w sprawie odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego podejmuje
Dyrektor na podstawie opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
14. Obowiązek szkolny realizuje się najdłużej do 18 roku życia.
15. Na wniosek rodziców dziecka Dyrektor Szkoły może zezwolić na spełnianie
obowiązku szkolnego poza Szkołą zgodnie z ustawą.

III. Zasady rekrutacji do klasy I gimnazjum w Zespole Szkół w Pęperzynie:
Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego
gimnazjum;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych
zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi
miejscami.
2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum
jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów
przyjmuje się na podstawie poniższych kryteriów:
a) wynik sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej
b) ocena zachowania,
c) oceny końcowe z „wiodących” przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka
obcego, przyrody, historii

Terminy rekrutacji (dotyczy uczniów z innego obwodu)

Do 30 maja do godz. 15.00
termin składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych (kwestionariusz danych
osobowych, podanie, zdjęcie legitymacyjne: opisane -imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia,
adres zamieszkania). )
Do 24 czerwca do godz. 15.00
kandydat do gimnazjum dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz
oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu klasy VI
26 czerwca - o godz. 12.00
ogłoszenie list uczniów przyjętych do klasy pierwszej gimnazjum w Zespole Szkół w
Pęperzynie

