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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  3/2019 z dnia 01 lutego 2019 r.  

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4  im. M. Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach  

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu rekrutacji uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020”. 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW  

DO KLAS PIERWSZYCH 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4   

IM. M. SKŁODOWSKIEJ –CURIE W SKIERNIEWICACH 

 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 

 

Podstawa prawna: 

1) art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 

996, 1000, 1290, 1669, 2245); 

2) Zarządzenia Nr 13/2019 Prezydenta Miasta Skierniewice z  dnia 24 stycznia 2019 r.   

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza oddziałów 

sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na rok szkolny 2019/2020; 

3) Uchwała Nr XXXV/27/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Skierniewice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania 

spełniania tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły. 
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§ 1. 

 

1)  Do klasy pierwszej ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Skłodowskiej –

 Curie w Skierniewicach uczniowie przyjmowani są: 

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

b) na wniosek rodziców/opiekunów prawnych – dzieci zamieszkałe poza obwodem 

szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki 

organizacyjne na to pozwalają. 

2) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku 

kalendarzowym 2019 kończą siedem lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.  

3) Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, 

które wdanym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania 

przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma 

rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości 

rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną. 

4) Zgłoszenia kandydatów mieszkających w obwodzie  Szkoły Podstawowej nr 4  

 im. M. Skłodowskiej –Curie w Skierniewicach dokonują rodzice/prawni opiekunowie  

 w terminie od 01 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. na podstawie pisemnego 

 zgłoszenia  na druku  /załącznik nr 1 do regulaminu/ w sekretariacie szkoły,  

 w budynku A przy ul. Jasnej 30 w Skierniewicach.  

5) Szkoła informuje rodziców/prawnych opiekunów o konieczności zapisania dziecka 

do klasy pierwszej   w terminie od 01 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.   

Informacja przekazana zostanie się za pomocą: ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie szkoły oraz w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli  

na tablicy ogłoszeń w przedszkolach, na stronie internetowej, pisemne powiadomienia 

rodziców dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły. 

6) Szkoła tworzy oddział klasy 1 ze zwiększona liczbą godzin nauki pływania tzw. klasę 

pływacką, jeśli: 

a) chęć skorzystania z  takiej oferty zadeklaruje  co najmniej 20 rodziców/opiekunów 

prawnych,   

b) warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału ze zwiększona liczbą godzin nauki 

pływania jest pozytywny wynik testu sprawności ruchowej, 
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c) w przypadku większej ilości kandydatów niż liczba miejsc (maksymalnie 25) 

decydują wyniki testu sprawności ruchowej. 

  

§ 2. 

 

1) Warunkiem przyjęcia dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy 

pierwszej jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna pisemnego wniosku 

o przyjęcie do szkoły. Wniosek /załącznik nr 2 do regulaminu/ składa się 

w  terminie od 01 kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły, 

w budynku A przy ul. Jasnej 30  w Skierniewicach.  

2) W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie 

do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba 

wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się biorąc pod uwagę 

dodatkowe kryteria rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. M. Skłodowskiej –Curie w Skierniewicach: 

a) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach /załącznik nr 3 do regulaminu/ - liczba 

punktów 30, 

b) w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-

Curie     w       Skierniewicach  zamieszkują krewni kandydata 

wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki 

/załącznik nr 4  do regulaminu/ - liczba punktów 20, 

c) miejsce pracy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jednego 

z rodziców kandydata znajduje się na terenie obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach /załącznik nr 5 do regulaminu/ -

liczba punktów 15, 

d) odległość do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Skierniewicach, która nie jest szkołą obwodową, jest mniejsza niż odległość  

do szkoły obwodowej  /załącznik nr 6 do regulaminu/ - liczba punktów 15. 

3) W przypadku równorzędnej liczby wyników uzyskanych w   postępowaniu 

 rekrutacyjnym brana będzie pod uwagę kolejność  zgłoszeń.   

4) Dyrektor szkoły jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek i powiadomić rodzica o podjętej 

decyzji. 
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5) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych w postępowaniu 

rekrutacyjnym odbywać się będzie w terminie od 15 kwietnia 2019 r.   

do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00. 

6) Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłasza się w dniu  17 kwietnia 2019 r.   

o godz. 15:00. Publikacja wyników odbędzie się poprzez zamieszczenie 

list  kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły w budynku A i w budynku B. 

7) Rodzic/prawny opiekun  kandydata potwierdza wolę przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia w terminie od 18 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r. 

/załącznik nr 7  do regulaminu/. 

8) Komisja rekrutacyjna podaje  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych dnia 26 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00. 

 

§ 3. 

 

1) W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła 

Podstawowa nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie będzie dysponowała wolnymi 

miejscami, placówka przeprowadza postępowanie uzupełniające na rok szkolny 

2019/2020.  

2) W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie, określa się następujące terminy: 

a) składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, dla dzieci mieszkających poza obwodem danej szkoły podstawowej 

odbywać się będzie w terminie od 29 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r., 

b) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  

 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków  

 lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywać się 

będzie w terminie od 03 czerwca 2019 r. do 04 czerwca 2019 r., do godz. 13.00, 

c) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy 

kandydatów     zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

w dniu 04 czerwca 2019 r. o godz. 15:00  
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d) rodzic/prawny opiekun  kandydata potwierdza wolę przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia w terminie od 05 czerwca 2019 r. do 18 czerwca 2019 r., 

e) komisja rekrutacyjna podaje  do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów dnia  28 czerwca 2019 r., godz. 13.00. 

 

§ 4. 

 

1. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. 

2. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę uczniów 

stosując zasadę koedukacyjności   –  równomiernego podziału na dziewczynki   

i chłopców w  klasie. 

3. Oddział nie może liczyć więcej niż 25 osób. 

 

§ 5. 

 

1. Informację o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy podaje się rodzicom/prawnym 

opiekunom do wiadomości na zebraniu organizacyjnym, którego  termin ustala 

dyrektor szkoły. 

2. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, 

rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej 

o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego. 

 

§ 6. 

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i  kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/prawny opiekun może wystąpić 

do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 

z wnioskiem o uzasadnienie. 

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść 

do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

Obowiązuje forma pisemna. 
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4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

w  terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

 

Załączniki do „Regulaminu rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach  na rok szkolny 

2019/2020": 

 

a) Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia dziecka do szkoły 

b) Załącznik nr 2 – wniosek  o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu 

c) Załącznik nr 3 (do wniosku) – kryterium/rodzeństwo 

d) Załącznik nr 4 (do wniosku)  – kryterium/krewni 

e) Załącznik nr 5  (do wniosku) – kryterium/miejsce zatrudnienia 

f) Załącznik nr 6  (do wniosku) – kryterium/odległość miejsca zamieszkania od szkoły 

g) Załącznik nr 7 – potwierdzenie woli  

 


