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                     Szkoła Podstawowa 

                                                                                                                                                                                                   im. Stefana Żeromskiego 

                                                                                                                                                                                                                w Brynicy 
                                                                                                                                                                               Brynica 144 A  

                                                                                                                                                                                26-065 Piekoszów  

 

 

 
REGULAMIN REKRUTACJI DO  KLASY  I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA 

ŻEROMSKIEGO W BRYNICY  ROK  SZKOLNY  2018/2019 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 marca 2017 roku   
w sprawie przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkól i placówek oraz na podstawie 
 Uchwały  nr XXXIX/262/2017Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017r.  w sprawie 

określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 
prowadzonych w gminie Piekoszów. 

  

§ 1 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brynicy, decyduje o przyjęciu uczniów  do wszystkich klas szkoły 

podstawowej. 

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy  powołuje Komisję 

Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas I Szkoły Podstawowej im. Stefana 

Żeromskiego w Brynicy. 

§ 2 

 Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy przyjmowane są dzieci, 

urodzone w 2011r. z urzędu – zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej. im. Stefana 

Żeromskiego w Brynicy. 

 na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej 

im. Stefana Żeromskiego w Brynicy, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami; 

1. Warunkiem przyjęcia  dziecka do Szkoły jest spełnienie przez nie obowiązku wychowania 

przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym  ma rozpocząć naukę  

w szkole podstawowej. 

§ 3 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej 

im. Stefana Żeromskiego w Brynicy składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 

 uczniowie z obwodu szkoły – zgłoszenie dziecka 6-letniego  do Szkoły Podstawowej 

im. Stefana Żeromskiego w Brynicy (załącznik nr 1),  

 uczniowie spoza obwodu szkoły – wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do Szkoły 

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy (załącznik nr 2), 

 informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 

 jedno zdjęcie. 
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§ 4 

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych 
w roku szkolnym 2018/2019 w gminie Piekoszów 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin  
w  postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do  
szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  
warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

od 12.02.2018 r. 
do 16.03.2018 r. 
 

od 9.04.2018 r. 
do 16.04.2018 r.  
 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie i dokumentów  
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków i kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 23.03.2018 r. 
 

do 20.04.2018 r.  
 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych. 

26.03.2018 r. 
 

23.04.2018 r. 
 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
w postaci pisemnego oświadczenia 

od 27.03.2018 r. 
do 4.04.2018 r. 
 

od 24.04.2018r.  
do 30.04.2018r.  

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych. 
 

6.04.2018 r. 
 

 

8.05.2018 r. 
 

 
 

§ 5 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego powołuje komisje rekrutacyjne                   

ds. rekrutacji w Szkole Podstawowej  w Brynicy 

 Do zadań komisji rekrutacyjnych należy: 

1) Ogłoszenie zasad rekrutacji kolejno w Oddziale przedszkolnym  

2) Zebranie zgłoszeń i wniosków, 

3) Ustalenie składu osobowego oddziałów: 

- liczba uczniów  w klasie nie może przekraczać 25, 

2. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu dziecka do szkoły, rodzice/prawni opiekunowie 

mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w terminie 14 dni. 

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego ciągu 14 dni rozpatruje odwołanie                       

i udziela pisemnej odpowiedzi zainteresowanym stronom. 

4. Decyzja Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy jest ostateczna. 

                                                                         

§ 6 

Postanowienia końcowe: 

1. O liczbie oddziałów i liczbie uczniów decyduje organ prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem 

Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego. Listy klas I z nazwiskami uczniów podaje się do 

wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach szkoły . 


