REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ OBOWIĄZUJĄCY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019r., poz 1148 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i
placówek (Dz. U. 2019r., poz.1737),
- Uchwała Nr XXII/175/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 lutego 2020 r.w sprawie ustalenia
sieci oraz obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
- Zarządzenie Nr 11/2020 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych szkół
podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

ZASADY REKRUTACJI:
1.

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są:

a)

dzieci 7 letnie (urodzone w 2013 roku) - objęte obowiązkiem szkolnym,

b)

dzieci 6 letnie (urodzone w 2014 roku) - na wniosek rodziców i po spełnieniu jednego z poniższych
warunków:



korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym
mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej



albo uzyskały opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w
szkole podstawowej.
Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor.

c)

dzieci odroczone w roku szkolnym 2019/2020, 2018/2019.

2.

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa w Głogowie będzie
prowadzić też nabór do oddziałów integracyjnych.

W przypadku ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych podstawą zapisania do oddziału
integracyjnego jest złożenie:
a) wypełnionego Wniosku Rekrutacyjnego poza systemem,
b) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną
c) pisemnej woli rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie dziecka do klasy integracyjnej,
d) innych dokumentów wskazanych przez dyrektora szkoły.
Podstawą zapisania każdego innego ucznia do oddziału integracyjnego jest złożenie w szkole:
a) wypełnionego Wniosku Rekrutacyjnego,
b) pisemnej woli rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie dziecka do klasy integracyjnej,
c) innych dokumentów wskazanych przez dyrektora szkoły.

3.

Rekrutacja do szkoły podstawowej prowadzona będzie w oparciu o ujednolicone kryteria
rekrutacyjne we wszystkich szkołach oraz na podstawie kryteriów wewnętrznych.

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) w pierwszej kolejności,
natomiast uczniowie spoza rejonu danej szkoły są rekrutowani w oparciu o kryteria wewnętrzne i w
miarę posiadania wolnych miejsc po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Aby uczeń wziął udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia wniosku rekrutacyjnego.
Podpisany wniosek należy zanieść do szkoły podstawowej pierwszego wyboru. We wniosku rodzic
deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek. Jeżeli uczeń ubiega się o przyjęcie do szkoły podstawowej,
w obwodzie której nie mieszka, powinien wskazać na drugim (w przypadku wyboru dwóch szkół) lub

na trzecim (w przypadku wyboru trzech szkół) miejscu listy priorytetów, numer i adres rejonowej szkoły
podstawowej.
Dane osobowe wprowadzone do Wniosku Rekrutacyjnego podlegają ochronie zgodnie z
obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.
KRYTERIA NABORU DZIECI DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Kryteria podstawowe (zgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty):
1) Kryterium obwodowe:
-Zgodnie z Uchwałą nr V/47/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 1 lutego 2019r. Obwód Szkoły
Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie obejmuje ulice:
Obwód Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa w Głogowie, ul.
Gustawa Morcinka 2 obejmuje ulice:Armii Krajowej, Grunwaldzka (nr nieparzyste od nr 17 do 25),
Gustawa Morcinka, Obrońców Pokoju (nr 1-11B, 16- 20H), Plac Konstytucji 3 Maja, Stawna,
Słowiańska, Wojska Polskiego (nr nieparzyste od 11 do 25).
Kryteria dodatkowe:
1)

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczowychowawczej;

2)

Jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka pracuje w obwodzie szkoły;

3)

Dziecko posiada rodzeństwo w szkole pierwszego wyboru.

Nabór do klas integracyjnych dokonywany jest według następujących kryteriów:
a) każdy uczeń musi uczestniczyć w spotkaniu kwalifikacyjnym i uzyskać pozytywną opinię
komisji,
b) priorytet w rekrutacji dzieci posiadających orzeczenie mają te, u których nie wskazano w tym
orzeczeniu możliwości kształcenia w szkole specjalnej ze względu na warunki realizacji innej
podstawy programowej.
Rodzic składa pisemną prośbę o przyjęcie dziecka do klasy integracyjnej.

Do klasy integracyjnej nie obowiązuje rejonizacja. Kolejność jest następująca:
-w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów zamieszkujących w Gminie Miejskiej Głogów.
Oddziały klasowe tworzy się biorąc pod uwagę:
a) oddział ogólnodostępny nie może przekraczać liczby uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.
b) oddział integracyjny nie może liczyć więcej niż 20 uczniów;
c) do oddziału integracyjnego przyjmowanych jest nie więcej niż 5 uczniów posiadających aktualne
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - orzeczenie wydawane przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną.
Komisja rekrutacyjna
W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających warunki naboru przewyższy liczbę wolnych miejsc —
decyzje rozstrzygające podejmie powołana przez dyrektora szkoły podstawowej komisja rekrutacyjna.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
we wniosku o przyjęcie dziecka.
Komisja rekrutacyjna:
a) przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili
wolę zapisu,
b) podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
Rodzic kandydata, który nie został przyjęty może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania decyzji komisji.
Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
Rozpoczęcie nauki szkolnej może być odroczone na podstawie odrębnych przepisów.

