ANEKS NR 1
do Statutu Szkoły z dnia 01.09.2015 r.
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO S.P. IM. OBROŃCÓW WYBRZEŻA
W ŻUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16
Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572
z późn. zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 2004 r., Nr 26 poz. 232 ze zm.),
3. Ustawę z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458),
4. Ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o zmianie usta wy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1265),
5. Ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
I

Ustalenia ogólne

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie przyjmowane
są:
 z urzędu – dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z biura
ewidencji ludności,
 na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły,
dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
II

Obowiązek szkolny

1. W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego na mocy ustawy
rozpoczynają dzieci:
 urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie
rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015,
 urodzone w 2009 r.
2. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 30.VIII.2013 r. w roku szkolnym 2015/2016
podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się
według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. Klasy pierwsze
nie mogą liczyć więcej niż 25 osób. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej dokonując podziału może przyjąć
ucznia do klasy I odstępując od powyższej zasady.
III

Przyjmowanie dzieci spoza regionu

1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku,
gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie podania złożonego przez
rodziców lub prawnych opiekunów. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może
spowodować otwarcia nowej klasy.

2. 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:
 w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka
 miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły
 w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający
rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki
3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
4. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych,
decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.

