
Informator dla Rodziców

Szanowni Państwo,

Od  roku  szkolnego  2014/2015  obowiązują  nowe  zasady  rekrutacji  do  szkół
podstawowych.

Jeżeli  zamierzacie  Państwo  zapisać  dziecko  do  szkoły  obwodowej  to  należy  w  tej
placówce  pobrać  zgłoszenie  wypełnić  je  i  złożyć  w  sekretariacie  swojej  szkoły
obwodowej  lub  pobrać  ze  stron:  http://www.sedziejowice.republika.pl  ,
http://www.zsmarzenin.gminasedziejowice.eu,  a  następnie  wydrukować,  podpisać  
i złożyć w sekretariacie swojej szkoły obwodowej.

Jeżeli Państwo nie znacie szkoły obwodowej swojego dziecka to należy zapoznać się z
Uchwałą  Rady  Gminy  Sędziejowice  umieszczoną  na  stronach:  :
http://www.sedziejowice.republika.pl, http://www.zsmarzenin.gminasedziejowice.eu

Jeżeli  zamierzacie  Państwo  zapisać  swoje  dziecko  do  szkoły podstawowej
pozaobwodowej, to należy wypełnić  wniosek, wskazując w nim szkoły uszeregowane
według  preferencji  -  od  najbardziej  preferowanej  (pierwsze  miejsce)  do  najmniej
preferowanej  (trzecie miejsce).  Wypełniony  wniosek należy wydrukować,  podpisać i
złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można pobrać ze stron: 

http://www.sedziejowice.republika.pl, http://www.zsmarzenin.gminasedziejowice.eu,

Zapisując swoje dziecko do pozaobwodowej szkoły podstawowej należy zapoznać się z
kryteriami obowiązującymi w placówkach prowadzonych przez Gminę Sędziejowice.

Rodzice/prawni  opiekunowie  spełniający  którekolwiek  z  kryteriów  zobowiązani  są
dołączyć  do  wniosku stosowne  oświadczenia  wskazane  przy  każdym
z kryteriów. Brak oświadczeń do wybranego kryterium eliminuje przyznanie punktów
przez komisję rekrutacyjną.

            Rekrutacja zasadnicza

I. Nabór zasadniczy:
 Od  12  marca  do  31  marca  –  składanie  zgłoszeń  do  szkół  podstawowych.

obwodowych. Obowiązuje tylko tych kandydatów, którzy zamierzają rozpocząć naukę
w szkole obwodowej.

    Do  szkoły  obwodowej  kandydaci  przyjmowani  są  z  urzędu,  to  znaczy,  że  nie
podlegają procesowi rekrutacji.

 Do  25  kwietnia  -  wywieszenie  listy  kandydatów  –  imię  i  nazwisko  
w kolejności alfabetycznej, przyjętych do szkoły podstawowej obwodowej.

http://www.sedziejowice.republika.pl/
http://www.sedziejowice.republika.pl/
http://www.sedziejowice.republika.pl/


II. Nabór z pozaobwodowych szkół podstawowych

 Od  12  marca  do  31  marca –  składanie  wniosków  i  dodatkowych  dokumentów
wynikających z kryteriów określonych przez dyrektorów szkół.  Wniosek o przyjęcie
może  być  złożony  do  nie  więcej  niż  trzech  wybranych  publicznych  szkół
podstawowych. 

 Do  25  kwietnia  -  wywieszenie  listy  kandydatów  przyjętych  i  listy  kandydatów
nieprzyjętych – imię i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej oraz najniższa
liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły spoza obwodu.

W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o
kryteria  określone  przez  Dyrektora  Zespołu  Szkół  w  Marzeninie  w  uzgodnieniu  z
Wójtem Gminy Sędziejowice.

L.p. Kryteria Dokumenty
Liczba

punktów

1. Oboje rodzice pracujący.

Oświadczenie z klauzulą
odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych

oświadczeń

3

2.
Rodzeństwo  kandydata   kontynuujące
edukację w tej samej placówce

Oświadczenie z klauzulą
odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych

oświadczeń

2

3. Jeden z rodziców pracujący

Oświadczenie z klauzulą
odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych

oświadczeń

1

 

O przyjęciu dziecka decyduje uzyskana liczba punktów rekrutacyjnych.

           Procedura odwoławcza

  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych  i  listy  kandydatów  nieprzyjętych  rodzic/prawny  opiekun  może
wystąpić  do  komisji  rekrutacyjnej  z  wnioskiem  o  sporządzenie  uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata.



 Rodzic/prawny  opiekun  kandydata  może  wnieść  do  dyrektora
przedszkola/oddziału  przedszkolnego  w  szkole  podstawowej  odwołanie  od
rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej,  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania
uzasadnienia.

 Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy
skarga do sądu administracyjnego

        Rekrutacja uzupełniająca

  Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe dysponujące
wolnymi miejscami ogłoszą termin rekrutacji uzupełniającej.

  Wnioski złożone  w  placówkach  z  wolnymi  miejscami  podlegają  procedurze
rekrutacyjnej opisanej powyżej. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie
                                                                         Krzysztof Jaworski
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