
ZESPÓŁ SZKOLNO . PRZEDSZKOLNY
W DZlĘGlELoWtE

43-445 rffi3itłirCieszYńska a RBcuLAMlN REKRUTACJ] DZIECI
Nlp 548-273_1 z.z$ §effiffi$slnnwsznJ SzKoŁY PODSTAWOWEJ w DZIĘGIELOWIE

\il ZESPOLE SZKOLNO _ PRZEDSZKOLNYM \il DZIĘGIELOWIE

NA RoK SZKOL|{Y 202tl20żż

Na podstawie:

1) Art. 130 i 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r" Prawo oświatowe (Dz. U. z2OŻOr.

poz.9I0, 1378 orazz202lr. poz- 4)

2) Uchwały rrr 0007.9 .2OI7 Rady Gminy Goleszów z dnia 17 lutego 20t7r.

3) Zarządzenianr 0050.30 .20żl Wójta Gminy Goleszów z dnia29 sĘcznia2021r.

§1

1. Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie w Zespole Szkolno PrzedszkolnYm

w Dzięgielowie prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępnoŚci.

2. Do klasy pierwszej dzieci zarrtięszkńe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie

zgŁoszenia r odziców l prawnych opiekunów.

3. Karrdydaci zamieszkali poza obwodem mogą być ptzyjęci do klasy pierwszej po

przeprowadzeniu rekrutacj i, jeżeli szkoła dysponuj e wolnymi miej scami.

§2

1. W celu rekrutacji rodzicel prawni opiekunowie dziecka składają w sekretariacie zespołu

wypełniony wniosek wTazzobowiązkowymi zńączńkarrli wterminie od 15.03.2a2b.

do 26.03.2021r.
2. Kryteria dla kandydatów zarnieszkałych poza obwodem szkoĘ odpowiadająca im

liczbapmktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium:

Lp. Kryterium PunkĘ Dokumenty nieztlędne do

potwierdzenia kryterium

1. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek

szkolny w tej samej placówce

10 Dane potwierdza dyrektor na podstawie

dokumentacji będącej w posiadaniu

danej placowki

2 Odległość od miejsca zamieszkania dziecka

do szkoły, w której składany jest wniosek jest

mniejszaniz odległość do szkoły obwodowej

8 Oświadczenie rodziców o miejscu

zamieszkania

J. Miejsce pracy rodziców lub opiekunów

prawnych znajduje się w obwodzie szkoły
] Oświadczenie rodzica/ opiekuna

prawnego kandydata o miejscu pracy

4 V/ obwodzie szkoły zamieszkują krewni

kandydata wspieraj ąc y t o dziców l opiekunów

prawnych w zapewnieniu mu należytej

opieki

6 Oświadczenie rcdzical opiekuna

prawnego o zamieszkaniu w obwodzie

szkoły krewnych kandydata

wspierających rodzicód opiekunów

prawnych w zapewnieniu mu nńeżyźej



opieki
i]_ i' .:

Dziecko realizowało obowiązek wychowania
przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
(punkcie przedszkolnym) danej szkołyl
dziecko realizowało obowiązek szkolny w
szkole podstawowej prowadzonej przez
Gminę Goleszów

4 Dane potwierdza dyrektor na podstawie
dokumentacji będącej w posiadaniu
danej placówki

1. Postępowanie rekrutacyjne przeptowadza Komisja Rekrutacyjna powołana pIzęz
dyrektora zespołu. Dyrektor Wznaczaprzewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

2. Komisja Rekrutacyjna w terminie do 12 lnvietnia 2021r. podaje do publicznej
wiadomości li sĘ kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifi kowanych.

3. Rodzice/ prawni opiekunowie od 13 do 19 kwietnia 20źlr. potwierdzają wolę
ptzyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

4'. Komisja Rekrutacyjna23lrwietnia 2021r. podaje do publicznej wiadomości listę
kandydatów przyjęty ch i nieprzyj ętych.

5. W terminie 7 dni od podarria do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, todzic kandydata możę wystąpić do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmov,ly przyjęcia karrdydata.

6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przęz rodziców
kandydata. Uzasadnienię zawieta przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą
liczbę punktóur, która uprawniała do przyjęcia, orazliczbę punktów, którą kandydat
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

7. Rodzice/ prawni opiekunowie kandydata mogą wnieśó do dyrektora zespołu
odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

8. Dyrektor zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komiśji rekrutacyjnej
w terminię 7 dni od dnia otrąrmania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora
zespołu sfuZy skarga do sądu administracyjnego.

§3

§4

Wnioski o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie w Zespole Szkolno -
Przedszkolnym \M Dzięgielowie wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL,
brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających
wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywarre.
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