
Załącznik  nr 1do zarządzenia Nr 3 /2022 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Furmanach z dnia  04.02.2022 r. 

 

I. ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ   SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA JACHOWICZA W FURMANACH 

          NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

1. Do klasy pierwszej  przyjmowane są wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły 

Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach: 

-  urodzone  w roku  2015 ( siedmiolatki), objęte obowiązkiem szkolnym 

- urodzone w 2016 roku( sześciolatki), które zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko 

korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma 

rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o 

możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

1. Dzieci zameldowane poza obwodem  przyjmowane są do klasy pierwszej jeśli szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami , po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica. 

3. Kartę zgłoszenia  dziecka do klasy pierwszej  składa się do dyrektora szkoły od 7 

marca 2022 r do 6 kwietnia  2022 r  do godz.15.00 

4. W przypadku, gdy  liczba wniosków jest mniejsza niż liczba miejsc w klasie 

pierwszej,  

w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane są wszystkie dzieci, których rodzice złożyli 

wymagane dokumenty. 

6. W przypadku , gdy liczba wniosków jest większa niż liczba miejsc w klasie pierwszej 

przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne . 

7. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki oraz dostosowania właściwych metod 

pracy, do wniosku dołącza się także opinie poradni specjalistycznych. 

8. Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

9. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem brane są 

pod uwagę następujące kryteria określone przez Organ Prowadzący zawarte w Uchwale 

Rady Gminy nr XXXIV/223/17 z dnia 24lutego 2017r.  : 

 

1) W SP w Furmanach obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka -  15 punktów 



2) Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego  w Szkole Podstawowej im. 

Stanisława Jachowicza w Furmanach – 10 punktów 

3) Dziecko wychowywane jest w rodzinie niepełnej – 5 punktów 

4) Miejsce pracy rodziców/ prawnych opiekunów znajduje się w obwodzie SP                     

w Furmanach – 5 punktów 

5) W obwodzie SP w Furmany mieszkają krewni dziecka( babcia , dziadek) wspierający 

rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki-  5 punktów 

 

10. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  

Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy: 

1)Sprawdzenie wszystkich złożonych  Wniosków oraz oświadczeń pod względem 

formalnym, 

2)Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego  i podanie do publicznej wiadomości 

listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej, 

3)Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych 

zawierającej nazwiska i imiona dzieci, liczbę wolnych miejsc oraz uzyskaną liczbę 

punktów. 

4)Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich w widocznym 

miejscu w szkole. Lista zawiera nazwiska i imiona dzieci uszeregowane w porządku 

alfabetycznym i informację o najmniejszej liczbie punktów, która uprawnia do 

przyjęcia, datę wywieszenia oraz podpis przewodniczącego. 

11.  Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła  posiada nadal wolne 

miejsca, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które trwa do 19  

sierpnia 2020 roku, przeprowadza je według zasad określonych w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

12.   O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej  w trakcie roku szkolnego  decyduje dyrektor 

szkoły. 

13. Jeżeli przyjęcie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią 

specjalistyczną wymaga przeprowadzenia zmian organizacji pracy szkoły powodujących 

dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć dziecko tylko po uzyskaniu zgody 

organu prowadzącego. 

14. Karty zgłoszenia  oraz wnioski  są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz strony 

internetowej SP w Furmanach. 



 

I.  HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ 

 

1) Od 7 marca 2022-  6 kwietnia 2022 r do godz. 15.00- składanie wniosków o 

przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym.  

2) Od  7 kwietnia  do 12  kwietnia 2022 roku do godz. 15.00- weryfikacja przez 

komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3) 13 kwietnia 2022 r do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych. 

4) Od 14 kwietnia do 28kwietnia 2022 roku do godz. 15.00 - potwierdzenie przez 

rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego 

oświadczenia . 

5) 29 kwietnia 2022 r  do gdz. 15.00-  podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

II.  ODWOŁANIA OD  DECYZJI SZKOLNEJ  KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej. Uzasadnienie sporządza się  

w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. 

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic  może wnieść do dyrektora 

szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej. 

1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje je i dokonuje 

rozstrzygnięcia. 

2. Decyzja szkolnej komisji rekrutacyjnej może ulec uchyleniu, jeżeli w trakcie 

postępowania  zostały naruszone zasady niniejszego regulaminu lub inne przepisy 

prawne. 

3. Decyzja  dyrektora w tej sprawie  jest ostateczna. 

4. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnej. 



III. HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM 

a. Od 01  sierpnia  do 10  sierpnia 2022  r do godz. 15.00- przyjmowanie  w 

sekretariacie szkoły wniosków od rodziców. 

b. Od 11 sierpnia do 12 sierpnia  2022  r do godz. 15.00 weryfikacja wniosków przez  

komisję rekrutacyjną. 

c.16 sierpnia  2022 r do godz. 15.00 podanie  do publicznej wiadomości listy 

kandydatów  zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych. 

           d. Od 17 sierpnia do  19 sierpnia  2022 r do godz. 15.00 potwierdzenie  przez rodzica   

           kandydata  woliprzyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. 

           e. 22 sierpnia 2022  r  do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję  

          rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 

 

 

 

 

 

 


