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Zalqcznik do Zarzqdzenia nr 02/03/2022

z dnią 0].03.2022r. Dyrektora Zespolu

Szkolno - Przedszkolnego

w Dzięgielolvie

REGULAMIN REKRUTACJI DZIE'CI

DO KLASY PIER\ilSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE

\il ZESPOLE SZKOLNO _ PRZEDSZKOLNYM W DZIĘGIELOWIE

NA RoK SZKOLNY 202ż 120ż 3

Na podstawie

1) 41t. 130 i 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oŚwiatowe (Dz. U. z2020r.

poz. 9L0, 1378 otaz z2021r. poz- 4)

2) Uchwał y nr 0007.9 .2017 Rady Gminy Goleszów z dńa 17 lutego ż 0l7r.

3) Zarządzenianr 0050.21.2022Wójta Gminy Goleszów z dnia28 stycznia 2022r-

§1.

1. Szkoł a podstawowa w Dzięgielowie w Zespole Szkolno PrzedszkolnYm

w Dzięgielowie prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostęPnoŚci.

2. Do klasy pierwszej dzięci zanięszkŃe w obwodzie szkoł y przyjmuje się na podstawie

zgŁoszenia r odzicow l prawnych opiekunów.

3. kandydaci zarnięszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po

przeprowadzeniu rekrutacj i, jeż eli szkoł a dysponuj e wolnymi miej scami.

§2.

1. W celu rekrutacji rcdzicęlprawni opiekunowie dziecka skł adają w sekretariacie zesPoł u

wypeł niony wniosęk wTazzobowiązko!\Tmi zał ącznikarrti w terminie Od 14-03.2022r.

do25.03.202ż r.
2. Kryteria dla kandydatów zarnieszkał ych poza obwodem szkoł y, odpowiadająca im

liczbapunktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium:

Lp. Kryterium PunkĘ DokumenĘ niezbędne do

potwierdzenia kryterium

1. Rodzeństwo kandydata speł nia o

szkolny w tej samej placówce
bowi7ek 10 Dane potwierdza dyrektcr na podstawie

dokumentacji będącej w posiadaniu

danej placówki

) Odległ oś ó od miejsca zamięszkania dztecka

do szkoĘ w której skł adany jest wniosek jest

mniej sza niż  odległ oś ć do szkoł y o bł vodowej

8 Oś wiadczenie rociziców o miejscu

zamięs*ania

3. Miejsce pracy rodziców lub opiekunóv;

prarł ,rrych znajduje się w obwodzie szkoł y
7 rcdzlcal opiekuna

prawnego kandydata o miejscu pracy



4. W obwodzie szkoł y zamieszkują krewni
kandydata wspieraj ący rodziców l opiekunów
prawnych w zapewnieniu mu należ 7Ąej

opieki

6 Oś wiadczenie rodzica/ opiekuna
prawnego o zamieszkarriu w obwodzie
szkoł y krewnych kandydata

wspierających rodzicówl opiekunów
pravrnych w zapewnieniu rnu należ ytĄ
opieki

5. 4 Dane potwietdza dyrektor na podstawie

dokumentacji będącej w posiadaniu
danej placówki

Dziecko realizował o obowiązek wychowania
przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
(punkcie przedszkolnym) dar.ej szkoł yl
dziecko realizowńo cbowiązek szkolny w
szkole podstawowej prowadzonej przez

Gminę Goleszów

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprcwadza Komisja Rekrutacyjna powoł ana przez
dyrektora zespoł u. Dyrektor Wznaczaprzewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

2. Komisja Rekrutacyjna w terminie do 25 lrwietnia 2022r. podaje do publicznej
wiadomoś ci listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifi kowanych.

3. Rodzice/ prawni opiekunowie od 26 do 29 kwietnia 2022r. potwierdzają wolę
przyjęcia w postaci pisemnego oś wiadczenia.

4. Komisja Rekrutacyjna 06 maja 2022r. podaje do publicznej wiadomoś ci listę
kandydatów przyj ętych i nieprzyj ętych.

5. W terminie 7 dni od podarria do publicznej wiadomoś ci listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic karrdydata moż e ł vystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciakandydata.

6. Uzasaclnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpieniaprzęz rodziców
kandydata. Uzasadnienię zawiera przyczyfly odmowy przyjęcia, w tym najniZszą
liczbę puŃtów, która uprarvniał a do przyjęcia, oruz|iczbę punktóq którą kandydat
uzyskał  w postępowaniu rekrutacyj nym.

7. Rodzice/ prawni opiekunowie kandydata mogą wnieś ć do dyrektora zespoł u
odwoł anie w terrninie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

8. Dyrektor zespoł u rozpatruje odwoł anie od rozsttzygnięcia komisji rekrutacyjnej'
w terminie 7 dni od dnia otrzymaria odwoł ania. Na rozstrzygnięcie dyrektora
zespoł u sł uzy skarga do sądu administracyjnego.

§3.

§4.

Wnioski o przyjęcie do Szkoł y Podstawowej w Dzięgielowie w Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Dzięgielowie wypeł nione nieprawidł owo lub niekompletnie (mylny PESEL,
brak podpisu, daty itp.) z powodu niespeł nienia formalnych kryteriów, uniemoż liwiających
wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.
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