
 

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkol nych  oraz klas I  
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostr ódzie 

w roku szkolnym 2014/2015 
 

 
    Podstawa prawna:  
1. Ustawa o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),  
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie  
    warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia  
    z jednego typu szkół do innych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),  
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych  
   statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz.  
   624 z późn. zm.).  
4. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101,  
    poz. 926.) 
5. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie. 
 

 § 1 
 

      Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego 
 
1. Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 przyjmowane są dzieci w wieku 5-6 lat. 
2. Rekrutacja obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Ostróda. 
3. Pierwszeństwo w naborze mają dzieci zamieszkałe na terenie wymienionym w pkt. 2, zobowiązane do 

odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 
4. Dzieci kontynuujące edukację w oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice/prawni 

opiekunowie składają deklarację o kontynuowaniu obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie 
w następnym roku szkolnym. 

5. Nabór dzieci  do oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka /zał.1/,  
      w terminie od 1 do 31 marca roku rozpoczęcia zajęć. 
6. Rekrutację ogłasza Dyrektor placówki w formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców, umieszczonego na 

tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły. 
7. Przy rekrutacji do oddziału przedszkolnego nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 
8. Zgłoszenia dziecka dokonuje osobiście rodzic/prawny opiekun w sekretariacie szkoły. 
9. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych kandydatów niż liczba miejsc w oddziale przedszkolnym 

przyjęć dokonuje Dyrektor szkoły. 
10. W przypadku większej liczby zgłoszonych kandydatów niż liczba miejsc w oddziale przedszkolnym 

Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą: 
• dyrektor lub wicedyrektor szkoły - przewodniczący komisji 
• pedagog szkolny 

• kierownik świetlicy 
• lider Zespołu Nauczycieli  Edukacji Wczesnoszkolnej.  

 
11. Przyjmując dzieci do oddziału przedszkolnego Komisja Rekrutacyjna kieruje się w pierwszej kolejności 

kryteriami określonymi w Ustawie o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
 
 
 



Lp. KRYTERIUM USTAWOWE LICZBA 
PKT. 

DOKUMENT POTWIERDZAJ ĄCY 
KRYTERIUM 

1. wielodzietność rodziny kandydata 10 oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna  
o wielodzietności rodziny  

2. niepełnosprawność kandydata  10 orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011r. Nr 
127, poz. 721, z późn. zmianami) 

3. niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata 

10 

4. niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata 

10 

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 10 

6. samotne wychowywanie kandydata  
w rodzinie 

10 akt zgonu, prawomocny wyrok sądu 
rodzinnego orzekający rozwód lub separację, 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu 
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem 

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą 10 dokument poświadczający objęcie dziecka 
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 
9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej).  

 
12. W przypadku równorzędnych wyników, uzyskanych przez kandydatów po I etapie rekrutacji lub jeżeli 

po jego zakończeniu szkoła dysponuje wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym Komisja 
Rekrutacyjna wnioskuje o przyjęcie dziecka na podstawie dodatkowych kryteriów uzgodnionych 
 z Organem Prowadzącym: 
 

 KRYTERIUM LICZBA 
PKT. 

DOKUMENT POTWIERDZAJ ĄCY KRYTERIUM 

1. dzieci, których oboje lub jeden  
rodzic/prawny opiekun nie pracuje 

10  Na podstawie  informacji zawartych w Karcie 
Zgłoszenia Dziecka 

2. dzieci zamieszkałe w obwodzie, ustalonym 
dla uczniów SP nr 1 

8 Na podstawie  informacji zawartych w Karcie 
Zgłoszenia Dziecka 

3. dzieci, których rodzeństwo uczęszcza 
aktualnie do Szkoły Podstawowej nr1 

6 Na podstawie  informacji zawartych w Karcie 
Zgłoszenia Dziecka 

4. dzieci, dla których szkoła jest najbliższa 
miejsca zamieszkania 

4 Na podstawie  informacji zawartych w Karcie 
Zgłoszenia Dziecka 

5. dzieci pracowników szkoły 3 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna  
o zatrudnieniu 

6. szczególne sytuacje losowe 3 Na podstawie  informacji zawartych w Karcie 
Zgłoszenia Dziecka 

 
13. Decyzję o przyjęciu kandydatów do oddziału przedszkolnego podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek 

Komisji Rekrutacyjnej. 
14. Listy dzieci przyjętych oraz nie przyjętych są wywieszane w gablotach ogłoszeniowych w szkole oraz 

opublikowane na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.sp1.ostroda.pl w terminie 30 dni 
roboczych od dnia zakończenia naboru. 

15. W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym dopuszcza się 
możliwość przyjęcia dziecka w ciągu roku szkolnego w sytuacji zdarzeń losowych, np. zmiana miejsca 
zamieszkania. 



§ 2 
           Zasady rekrutacji do klasy I 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są w roku szkolnym 2014/2015: 
•   dzieci  - rocznik 2007, siedmiolatki objęte obowiązkiem szkolnym, 
•   dzieci - rocznik 2008, urodzone w okresie od 01.01.2008 do 30.06.2008  - sześciolatki objęte 

obowiązkiem szkolnym, 
•   dzieci- rocznik 2008, urodzone w okresie od 01.07.2008 do 31.12.2008 - na wniosek rodziców. 

2. Do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 1 przyjmowane są: 
•  z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły /zał.2/  

• na wniosek rodziców/prawnych opiekunów na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka /zał.3/ – dzieci  
   z terenu Gminy Miejskiej Ostróda, zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje   

            wolnymi miejscami oraz nie spowoduje to pogorszenia organizacji i warunków pracy szkoły, 
•  w przypadku dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Miejskiej Ostróda, jeżeli po przyjęciu  
   wszystkich chętnych dzieci z terenu miasta Ostróda, szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami,   
   w porozumieniu z Organem Prowadzącym. 

3. Zapisu dziecka z obwodu szkoły dokonują osobiście rodzice/opiekunowie prawni na podstawie 
dowodu osobistego. Zapisując dziecko do klasy I rodzice/opiekunowie prawni składają pisemne 
oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka. 

4. Zgłoszenia do klasy I dziecka spoza obwodu szkoły dokonują osobiście rodzice/prawni opiekunowie 
na podstawie karty wymienionej w pkt. 2, dostępnej w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony 
internetowej www.sp1.ostroda.pl. 

5. Rekrutacja  w Szkole Podstawowej nr 1 trwa od 1 do 30 marca roku rozpoczęcia nauki w szkole. 
6. Rekrutację ogłasza Dyrektor szkoły w formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców, umieszczonego na 

tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły, a także na tablicach informacyjnych 
przedszkoli miejskich. 

7. Przy rekrutacji do klasy I nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 
8. W przypadku większej liczby kart zgłoszeń dzieci spoza obwodu szkoły niż liczba pozostałych 

wolnych miejsc w klasach pierwszych,  Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład 
której wchodzą: 

• wicedyrektor szkoły - przewodniczący komisji 
• pedagog szkolny 

• kierownik świetlicy 
• lider Zespołu Nauczycieli  Edukacji Wczesnoszkolnej.  

 
9. Przyjmując do klasy I dzieci spoza obwodu szkoły Komisja Rekrutacyjna kieruje się niżej 

wymienionymi kryteriami: 
  

Lp. KRYTERIUM LICZBA 
PUNKTÓW 

DOKUMENT POTWIERDZAJ ĄCY 
KRYTERIUM 

1. dzieci, których rodzeństwo uczęszcza 
aktualnie do Szkoły Podstawowej nr1 

10 Na podstawie  informacji zawartych 
w Karcie Zgłoszenia Dziecka 

2. dzieci, dla których szkoła jest najbliższa 
miejsca pracy jednego lub obojga rodziców  

8 Na podstawie  informacji zawartych 
w Karcie Zgłoszenia Dziecka 

3. dzieci, dla których szkoła jest najbliższa 
miejsca zamieszkania. 

6 Na podstawie  informacji zawartych 
w Karcie Zgłoszenia Dziecka 

4. dzieci pracowników szkoły. 4 Oświadczenie rodzica/ prawnego 
opiekuna o zatrudnieniu 

5. szczególne sytuacje losowe. 4 Na podstawie  informacji zawartych 
w Karcie Zgłoszenia Dziecka 



 
10. Decyzję o przyjęciu kandydatów do klas I podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek Komisji 

Rekrutacyjnej. 
11. Listy dzieci przyjętych oraz nie przyjętych są wywieszane w gablotach ogłoszeniowych w szkole 

oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.sp1.ostroda.pl w terminie 30 
dni roboczych od dnia zakończenia naboru. 

12. W trakcie roku szkolnego decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły  
w zależności o posiadania wolnych miejsc. 
 

§ 3 
 
Tryb postępowania Komisji Rekrutacyjnej  

1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii 
Krajowej  w Ostródzie w ciągu 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji. 

2. Komisja rozpatruje Karty Zgłoszeń Dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klas I zgodnie 
 z kryteriami wyszczególnionymi w niniejszym regulaminie. 

3. W sprawach spornych decydujący głos należy do przewodniczącego komisji. 
4. Komisja przygotowuje lisy dzieci przyjętych oraz nie przyjętych do oddziałów przedszkolnych  

i klas I i przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. 
5. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. 
6. Członków komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej. 
 

 
Regulamin w zakresie kryteriów dodatkowych został uzgodniony z Burmistrzem Ostródy. 
 
 
 
 
Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem nr  1/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii 
Krajowej dnia 27 lutego 2014r.    
 
 
 
 
 


