Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha
w Bełku w roku szkolnym 2019/2020
Podstawa prawna:
Art. 133 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018r., poz.
996 )
I. Zasady rekrutacji
1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku, dla której
ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych
w tym obwodzie.
2. Zgłoszenie można pobrać:


ze strony internetowej szkoły (www.spbelk.pl)



w sekretariacie szkoły w Bełku



w sekretariacie Przedszkola w Bełku.

3. Wypełnione i podpisane zgłoszenie składa się w sekretariacie szkoły w dniach
od 11 do 29 marca 2019r. w godzinach od 8.00 do 15.00
4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej
(na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów) po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego – jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
5. Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły składa się do dyrektora szkoły.
6. Wniosek można pobrać:


ze strony internetowej szkoły (www.spbelk.pl)



w sekretariacie szkoły w Bełku

7. Wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych
szkół.

8. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół od najbardziej do najmniej
preferowanych.
9. Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowej
w trakcie roku szkolnego podejmuje dyrektor.
10. Jeżeli przyjęcie ucznia spoza obwodu, o którym mowa w pkt 9 wymaga
przeprowadzenia zmiany organizacyjnych pracy szkoły powodujące dodatkowe skutki
finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia spoza obwodu po uzyskaniu zgody
organu prowadzącego.
II. Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha
w Bełku dla uczniów spoza obwodu zostały ustalone Uchwałą nr XXXIII/369/17 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017r.
Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów, stosowane wobec kandydatów zamieszkałych poza
obwodem publicznej szkoły podstawowej, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzenia
kryteriów:
L.p.
Kryteria
1. Szkoła znajduje się

Liczba punktów
Wymagane dokumenty
1
Oświadczenie rodzica/ rodziców /opiekuna

w mniejszej odległości

prawnego/opiekunów prawnych

od miejsca zamieszkania
kandydata, niż szkoła
obwodowa
2. W obwodzie szkoły

1

zamieszkują dziadkowie

Oświadczenie rodzica/rodziców o miejscu
zamieszkania babci/dziadka/dziadków dziecka

dziecka wspierający
rodziców w zapewnieniu
mu należytej opieki
3. Rodzice samotnie
wychowujący dzieci

1

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
4. Wielodzietność rodziny
kandydata
5. Rodzeństwo kandydata

1

z jego rodzicem
Oświadczenie rodzica/ rodziców /opiekuna

1

prawnego/opiekunów prawnych
Oświadczenie rodzica/ rodziców /opiekuna

realizuje obowiązek
szkolny w danej szkole
6. Niepełnosprawność

prawnego/opiekunów prawnych
1

kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

7. Niepełnosprawność

1

( Dz. U. z 2018 r. poz. 511 )
Oświadczenie rodzica/ rodziców

1

Oświadczenie rodzica/ rodziców

jednego (lub obojga)
rodziców kandydata
8. Kandydat jest dzieckiem
absolwenta danej szkoły
III. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych zostały ustalone na podstawie Zarządzenia nr 27/19 Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka – Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019r.

Lp.

Rodzaj czynności

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

Termin

Termin

w postępowaniu

w postępowaniu

rekrutacyjnym
17 VI – 28 VI

uzupełniającym
22 VII - 26 VII

2019r.

2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie
2.

przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu

01 VII - 04 VII
2019r.

29 VII – 01 VIII
2019r.

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art.150 ust. 7
ustawy – Prawo Oświatowe
Podanie do publicznej wiadomości przez
3.

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

05 VII 2019r.

zakwalifikowanych i kandydatów

02 VIII 2019r.

niezakwalifikowanych

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

08 VII -12 VII
2019r.

05 VIII - 09 VIII
2019r.

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

15 VII 2019r.

13 VIII 2019r.

