ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 oraz z 2009
r. Nr 31, poz. 208 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dn. 06.12.2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw Dz.U. poz.7
I.
Ustalenia ogólne
1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy
przyjmowane są:
- z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
- w miarę wolnych miejsc (na pisemny wniosek rodziców) – dzieci zamieszkałe w
obwodach innych
(w porozumieniu z organem prowadzącym) – na podstawie
postępowania rekrutacyjnego
2. Rodzice dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły zobowiązani są w terminie od 01.10 do
28.02. do dokonania w sekretariacie szkoły zapisu ucznia do klasy I.
3. W przypadku, gdy rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podejmą decyzję o
zapisaniu dziecka do innej placówki, zobowiązani są w terminie do 28.02. złożyć
informację w sekretariacie szkoły obwodowej.
4. Nabór do klas I czyli rejestracja wszystkich uczniów – kandydatów do klasy I – odbywa
się w okresie od 01.10. do 28.02.
5. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły. Odbywa się ono w
okresie 01.03. do 31.03..
6. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne, do których przyjmowane są dzieci zdrowe i dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
7. Do klas programowo wyższych (od klasy II do klasy VI) przyjmowane są z urzędu dzieci
zamieszkałe w obwodzie szkoły zaś dzieci spoza obwodu - w zależności od możliwości
szkoły i liczebności klas – decyzję w tej sprawie
podejmuje dyrektor.
II. Zasady rekrutacji
Klasy ogólnodostępne
1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są w miarę wolnych miejsc po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Rodzice pragnący zapisać dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły zobowiązani są w
terminie od 01.10. do 28.02. do złożenia w sekretariacie szkoły następujących
dokumentów:
- pisemny wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły z uzasadnieniem zawierającym kryteria
zawarte w punkcie 3 (wzór wniosku na szkolnej stronie internetowej lub w wersji
papierowej w sekretariacie szkoły)
- odpis aktu urodzenia dziecka
- numer PESEL dziecka.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się kryteria o określonych wartościach
punktowych:
Kryteria:
Nazwa
Dzieci spoza obwodu zameldowane i
zamieszkałe w Słupcy

Waga
5

Dzieci spoza obwodu zamieszkałe w
Słupcy ale nie zameldowane
Rodzeństwo uczęszczające do SP -3
Dziecko zamieszkałe poza Słupcą
Dziecko z predyspozycjami do klasy
sportowej
Dziecko ze wskazaniami do klasy
integracyjnej

3

Wymagane dokumenty
Zaświadczenie o zameldowaniu
stałym
lub
czasowym
albo
oświadczenie rodzica
-

1
1
1

-

1

-

4. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu do klasy pierwszej dziecka spoza rejonu
nie później niż do 15 kwietnia bieżącego roku szkolnego i informuje rodziców o podjętej
decyzji.
Klasy integracyjne
Przyjęcie dziecka do klasy integracyjnej odbywa się za zgodą rodziców.
1. O przyjęciu dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych do nauki w oddziale
integracyjnym decyduje Dyrektor Szkoły po wnikliwym zapoznaniu się z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego i po zapoznaniu się z opinią nauczycieli
wspomagających proces integracji w szkole.
2. Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zobowiązani są w terminie od
01.10. do 28.02. do złożenia w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
- pisemnej prośby o przyjęcie dziecka do szkoły
- odpisu aktu urodzenia i numeru PESEL dziecka

- pisemnej informacji o stanie zdrowia dziecka oraz do dnia 31.05 aktualnego
orzeczenia kwalifikującego do kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej
wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
3. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych zamieszkujące w rejonie szkoły, którego
rodzice nie złożą wymaganych dokumentów w obowiązujących terminach, może nie
zostać przyjęte do klasy integracyjnej z powodu braku wolnych miejsc.
4. Przy kwalifikowaniu dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych do klasy
integracyjnej brane jest pod uwagę merytoryczne przygotowanie kadry pedagogicznej
oraz baza lokalowa, które pozwalają na przyjęcie dzieci z następującymi typami
niepełnosprawności:
- niedowidzenie
- niedosłuch
- dysfunkcje narządów ruchu
- deficyt rozwoju intelektualnego (wyłącznie upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim)
- mózgowe porażenie dziecięce
- przewlekłe schorzenia
- zaburzenia emocjonalne
- cechy autyzmu.
5. Uwagi:
- Do klasy integracyjnej może być przyjęte tylko jedno dziecko z upośledzeniem umysłowym.
- Szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia dziecka przejawiającego zachowania
agresywne zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych oraz dziecka z zaburzeniami
osobowości.
III. Postanowienia końcowe
1. Liczbę klas pierwszych ustala organ prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły w
zależności od możliwości kadrowych i bazowych szkoły.
2. Listę uczniów klas pierwszych według przydziału do klas ustala się najpóźniej do 30
sierpnia.

