Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 /2016/2017
z dnia 17.03.2017 r. Dyrektora ZS w Legnickim Polu

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ
W LEGNICKIM POLU, SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z/S W BARTOSZOWIE I MIKOŁAJOWICACH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Podstawa prawna:
1. Art.40 &1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.
poz 59).
2. Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2017
roku, w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do
publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej wchodzących
w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu, dla których Gmina Legnickie Pole jest
organem prowadzącym.
3. Zarządzenie Nr 12/2016/2017 z dnia 17 marca 2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół
w Legnickim Polu w sprawie ogłoszenia rekrutacji, powołania i trybu działania
komisji rekrutacyjnej do klas I Zespołu Szkół w Legnickim Polu, Szkoły
Podstawowej z/s w Bartoszowie i w Mikołajowicach oraz wyznaczenia jej
przewodniczącego.

Dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu wprowadza następujące
Zasady Rekrutacji Uczniów do klas I Zespołu Szkół w Legnickim Polu,
Szkoły Podstawowej z/s w Bartoszowie i w Mikołajowicach,
na rok szkolny 2017/2018
1. Do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 przyjmuje się dzieci:
a). urodzone w 2010 r.
b). urodzone w 2011 r., które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne lub posiadają
opinię właściwej poradni o gotowości szkolnej
c). urodzone w innych rocznikach (np. po odroczeniu obowiązku szkolnego)
2. Do klasy pierwszej przyjmuje się:
a). z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
b) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem
szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunkami
organizacyjnymi. Przyjęcie dziecka spoza obwodu nie może skutkować koniecznością
utworzenia nowego oddziału.
3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego (w przypadku posiadania wolnych miejsc).
4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły.
5. Nabór dzieci odbywa się na podstawie złożonego Wniosku rodzica/prawnego opiekuna
dziecka o przyjęcie do klasy I, stanowiącego Załącznik nr 1 do zasad rekrutacji (plik do
pobrania).
6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.
7. Oddziały klasowe tworzy się biorąc pod uwagę:
a) liczebność oddziałów - do 25 uczniów, z zastrzeżeniem, iż szkoła pozostawia rezerwę
wolnych miejsc uwzględniając ruch uczniów w ciągu roku szkolnego
b) inne wskazania.
8. Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywa się według następującego harmonogramu
a) zapisy dzieci do szkoły – od 20 marca do 21 kwietnia 2017r. do godz. 15.00
b) postępowanie rekrutacyjne – do 27 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00
c) podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego – do 05
maja 2017 r. do godz. 12.00
d) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
woli – od 09 maja 2017 r. do godz. 13.00 do 12 maja 2017 r. do godz. 15.00
stanowiące Załącznik nr 2 (plik do pobrania)
e) ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych klas I – do 15 maja 2017 r.
do godz. 12.00.
9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej ich imiona i nazwiska do 15 maja
2017 r. do godz. 12.00. Listy te wywiesza się na drzwiach budynku Zespołu Szkół
w Legnickim Polu, na tablicy ogłoszeń w Publicznym Przedszkolu w Legnickim Polu,
w Szkole Podstawowej z/s w Bartoszowie i w Mikołajowicach.
10. W terminie 5 dni od dnia podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji można
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia dziecka do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia
wniosku.

11. Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni
od otrzymania odwołania.
12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające
powinno się zakończyć do końca sierpnia.
13. Wymagana dokumentacja:
a) dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Legnickie Pole oraz spoza obwodu Zespołu Szkół
w Legnickim Polu- Wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka o przyjęcie do klasy I,
stanowiącego Załącznik nr 2 do zasad rekrutacji.
14. W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie rodzice/
opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu
realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.
15. Rozpoczęcie nauki szkolnej może być odroczone na podstawie odrębnych przepisów.
O wynikach rekrutacji będzie można się dowiedzieć na stronie internetowej szkoły
www.zslegnickiepole.szkolnastrona.pl oraz Gminy Legnickie Pole www.legnickiepole.pl.

Udział w procesie rekrutacji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych dziecka i jego rodzica/prawnego opiekuna.

