REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 260 im. JANA MATEJKI
W WARSZAWIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

I Podstawa prawna
• Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady
m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 09.02. 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
m.st. Warszawę, liczy punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia zgodnie z art. 133 ust. 2,3 i 6 w związku z art. 29
ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.
59).

• Statut Szkoły – obowiązek szkolny.

II Termin rekrutacji
1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 prowadzony jest w terminach
podanych przez szkołę do publicznej wiadomości.
2. O terminach, o których mowa w pkt.1 rodzice / prawni opiekunowie zostają
poinformowani na stronie internetowej szkoły.
3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod numerem telefonu szkoły
(22) 8416097.

III

Obowiązek szkolny
szkolnej 6-latków

dla

dzieci

7-letnich

i

prawo

do

edukacji

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych biorą udział :
1. Dzieci 7 letnie ( urodzone w roku 2011 ) – objęte obowiązkiem szkolnym.
2. Dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 realizują obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej
niż szkoła w obwodzie której mieszkają, są przyjmowane na wniosek rodziców do
klasy I tej szkoły jako dzieci kontynuujące naukę bez przeprowadzania postepowania
rekrutacyjnego.
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3. Wnioski należy składać do dyrektora szkoły w terminie do 18 marca 2018 r.
4. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie o ile korzystało z
rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym przyjęcie
do klasy pierwszej.
5. Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, może rozpocząć naukę pod
warunkiem przedłożenia opinii PPP o możliwości rozpoczęcia edukacji w klasie
pierwszej.

IV Zasady rekrutacji
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły a dzieci
zamieszkałe poza obwodem szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów

a) kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie
zgłoszenia do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców
kandydata i kandydata, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy Prawo oświatowe)

b) kandydaci spoza obwodu:
• biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
• rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnie wybranych
szkół, układając własną listę preferencji;
• szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru;
• niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają
wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru;
• kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st.
Warszawy;
• umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej, oznacza
że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie
zakwalifikowane do innej szkoły.

2.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem
informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji

systemu

a) rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
• wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka;
• drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/
prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru.
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b) rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
• pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole;
• wypełniają go ręcznie i składają po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych
opiekunów w szkole pierwszego wyboru;
• informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza do systemu
informatycznego dyrektor szkoły;
• do wniosku należy dołączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające
spełnianie kryteriów;
• oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe);
• za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji oraz potwierdzenia przyjęcia
wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły albo upoważniony
pracownik szkoły;
• wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły;
• w przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu,
komisja rekrutacyjna nie uwzględnia danego kryterium;
• na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja
rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości listę
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia;
• rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają
pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został
zakwalifikowany;
• Komisja rekrutacyjna:
 przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i
rodzice potwierdzili wolę zapisu;
 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
• wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia dziecka, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy
dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
• wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
• złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcia dyrektora szkoły
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V Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego ze względu na niepełnosprawność
•

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o
przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych;
• Wypełniając wniosek rodzice/prawni opiekunowie muszą dokonać wyboru:
 w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego, a następnie grupy rekrutacyjne ogólnodostępne
lub
 w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne ogólnodostępne, a następnie grupy
rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
• Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru z
dołączoną kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
• Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem prowadzi komisja
rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

VI Dzieci nie będące obywatelami polskimi
Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w
trybie dotyczącym obywateli polskich.
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