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Kryteria przyjęcia uczniów  

do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp.  

oraz Gimnazjum im. Powstańców Wlkp.  

wchodzących w skład  

Zespołu Szkół w Kąkolewie 

na rok szkolny 2014/2015. 

 

 

 

1. Do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum przyjmowani są z urzędu  

    uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia 

    rodziców/ opiekunów prawnych według zasad wskazanych w ustawie  

    o systemie oświaty.  

2. W roku szkolnym 2014/2015 w uzgodnieniu z organem prowadzącym planowane  

     jest utworzenie trzech oddziałów uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 

    i dwóch oddziałów klasy pierwszej Gimnazjum. 

3. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na podstawie zgłoszenia dokonanego  

    przez rodziców lub prawnych opiekunów zostaną przyjęte dzieci siedmioletnie  

    i sześcioletnie urodzone do 30 czerwca 2008 roku. 

    Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjęci zostaną  na podstawie zgłoszenia  

    rodziców/opiekunów prawnych absolwenci Szkoły Podstawowej im. Powstańców  

    Wlkp. w Kąkolewie oraz uczniowie z obwodu Szkoły. 

4. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej mogą zostać przyjęte dzieci zamieszkałe  

    w obwodzie Szkoły urodzone od 1 lipca 2008 roku do 30 grudnia 2008 roku.  

     Podstawowym kryterium przyjęcia jest kolejność zgłoszenia złożonego  

     w sekretariacie Szkoły.  

     Zgłoszenia będą przyjmowane  od 5 marca 2014 roku . 

5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum  

    mogą być przyjęci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  

    po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w trybie określonym     

    ustawą o systemie oświaty, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

6. Zasady przyjmowania do Szkoły Podstawowej, w okresie przejściowym,  

    w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015   kandydatów  

    zamieszkałych poza jej obwodem: 

  a/ podstawowym kryterium przyjęcia ucznia do klasy pierwszej Szkoły  

      Podstawowej im. Powstańców Wlkp. jest kolejność złożenia wniosku  

      przez rodziców/opiekunów prawnych, 
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  b/ pisemny wniosek podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych  

      z dołączoną kopią informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  

      podstawowej winien być złożony w sekretariacie Szkoły odpowiednio  

      w terminie do 30 czerwca 2014 r. 

  c/ pisemny wniosek winien zawierać:  

      - imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata,  

      a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego  

      dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

      - imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych kandydata,  

      - adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych i kandydata,  

      - adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/opiekunów     

     prawnych kandydata, o ile je posiadają. 

7. Zasady przyjmowania do Gimnazjum, w okresie przejściowym,  

    w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015  

    kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły: 

  a/ podstawowym kryterium przyjęcia ucznia do klasy pierwszej Gimnazjum jest  

      suma uzyskanych punktów ze wszystkich zajęć obowiązkowych  

      wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

  b/ pisemny wniosek podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych  

      i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej winny być złożone  

      w sekretariacie Szkoły w terminie wskazanym przez kuratora oświaty. 

  c/ Sposób przeliczania punktów: 

     - wszystkim zajęciom obowiązkowym wymienionym na świadectwie    

     ukończenia szkoły podstawowej przypisuje się wartość liczbową równoważną  

     ocenie wyrażonej stopniem,  

    - o wynikach rekrutacji decyduje suma uzyskanych punktów ze wszystkich  

    zajęć obowiązkowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły  

    podstawowej, 

    - laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad-     

    wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

  d/ Pisemny wniosek przygotowany przez rodziców/opiekunów prawnych winien  

      zawierać:  

    - imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku   

     braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu  

     potwierdzającego tożsamość, 

    - imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych kandydata,  

    - adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych i kandydata,  
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    - adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/opiekunów   

     prawnych kandydata, o ile je posiadają. 

8. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem  

    Szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w Szkole Podstawowej    

    oraz w Gimnazjum przez dyrektora, który wyznacza przewodniczącego  

    komisji rekrutacyjnej.  

9. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

   a/ ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej  

     wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

     niezakwalifikowanych,  

   b/ ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

     i kandydatów nieprzyjętych,  

    c/ sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

10. Tryb działania komisji: 

    a/ wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości  

       w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifiko-  

       wanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację  

       o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do Szkoły 

       Podstawowej w terminie do 4  lipca 2014  - na r. szk. 2014/2015, 

    b/ komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Szkoły, jeżeli w wyniku   

       postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył    

       wymagane dokumenty, 

    c/ komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów  

       przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły, lista zawiera imiona  

       i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  lub  

       informację o liczbie wolnych miejsc w terminie do 7 lipca 2014 r 

    d/ wymienione listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez    

       umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły - listy zawierają  

       imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej  

       oraz (w przypadku Gimnazjum) najniższą liczbę punktów, która uprawnia  

       do przyjęcia, 

  e/ dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie  

      adnotacji umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego  

      komisji rekrutacyjnej. 

11. Tryb odwoławczy: 

  a) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy  

     kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny  
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     kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

     o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły,  

  b/ uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez  

     rodzica/opiekuna prawnego kandydata z wnioskiem o sporządzenie  

     uzasadnienia, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym  

     najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę  

     punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

  c/ rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora Szkoły  

    odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia  

    otrzymania uzasadnienia, 

  d/ dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji  

    rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania,  

    na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

12. W przypadku, jeżeli Szkoły po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego  

    nadal dysponują wolnymi miejscami, dyrektor ustala terminy postępowania  

    uzupełniającego. 
 

 

 

 

                                                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkół w Kąkolewie 

                                                                                                                  

                                                                                                                 Alina Żalik 

 

 

 

 


