Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody
Polskiej w Klęczkowie dla której organem prowadzącym jest Gmina Działdowo
na rok szkolny 2014/2015.
1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina
Działdowo, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie
zgłoszenia rodziców.
- dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2007),
- dzieci 6-letnie (urodzone w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.)
zgłoszenia do szkoły mogą dokonać również rodzice dzieci 6-letnich (urodzonych w okresie
od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.)
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły.
3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I mogą brać udział dzieci z ww. roczników spoza
obwodu szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami – na wniosek
rodziców.
5. Liczbę wolnych miejsc ustala się na pierwszym posiedzeniu komisji rekrutacyjnej po
zweryfikowaniu zgłoszeń dzieci należących do obwodu szkoły.
6. W przypadku konieczności ustalenia kolejności kwalifikacji wśród kandydatów w takim
samym stopniu spełniających wszystkie obowiązujące kryteria , komisja podejmie decyzję
o przyjęciu kandydata w drodze losowania.
7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wraz z postępowaniem
uzupełniającym, szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami , decyzję o przyjęciu
ucznia podejmuje dyrektor szkoły.
8. W roku szkolnym 2014/2015 kandydaci zamieszkali poza obwodem podlegają rekrutacji na
podstawie kryteriów określonych w statucie szkoły.
9. O przyjęciu do szkoły dziecka spoza obwodu w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor
szkoły (art. 20a. 2 i 3 ustawy z dn. 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty).
L.p.
1.
2.

Kryteria statutowe
Dziecko, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy szkole
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły

Liczba punktów
50
30

3.

Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Działdowo

10

4.

Dziecko z rodziny wielodzietnej

5

5.

Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica/ opiekuna

5

Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek lub zgłoszenie ze strony internetowej
szkoły lub sekretariatu szkoły.
Do wniosku rodzice/ prawni opiekunowie dołączają dokumenty/ oświadczenia
potwierdzające spełnianie kryteriów :
1. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Działdowo, podlegające weryfikacji przez
Komisję Rekrutacyjną.

2. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie
z jego rodzicem.
3. Oświadczenie rodzica o wychowywaniu trojga lub większej liczby dzieci.

