SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. SZARYCH SZEREGÓW WE WŁOCŁAWKU

Zasady i kryteria postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Szarych Szeregów
we Włocławku
w roku szkolnym 2021/22
Podstawa prawna:
Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia2016r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)
Uchwała Nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określania kryteriów, liczby
punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek
Zarządzenie nr 10/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2021r.

I Tryb postępowania rekrutacyjnego:
1.Przebieg rekrutacji dzieci do klas pierwszych obejmuje:
1.1Ogłoszenie rekrutacji dzieci do klas pierwszych.
1.2Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.
1.3Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.
1.4Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji.
1.5Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.
2.Ogłoszenie wyników rekrutacji do klas pierwszych.
3.Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.
4.Szkołą Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi prowadzi rekrutację w oparciu
o zasadę powszechnej dostępności.
II Zasady ogłaszania rekrutacji:
1.Podstawową rekrutację ogłasza organ prowadzący w formie ogłoszenia w lokalnych
mediach oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w formie
pisemnych ogłoszeń wywieszonych na terenie miasta oraz informacji na stronie
internetowej szkoły.
2.Ogłoszenie zawiera termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.
3.Procedura rekrutacji udostępniona jest zainteresowanym na tablicy ogłoszeń
dla rodziców oraz na stronie internetowej szkoły.
III Zasady postępowania rekrutacyjnego:
1.Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona będzie tradycyjnie.
2.Procedura rekrutacyjna będzie rozpoczynać się od złożenia przez rodziców wniosku
o przyjęcie do szkoły podstawowej do Dyrektora w terminie od 09 do 23 marca 2021r.,
przy czym istnieje możliwość ubiegania się o miejsce w maksymalnie trzech szkołach
(rodzice określają kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej
do najmniej preferowanych). Do wniosku rodzic dołącza oświadczenia potwierdzające
spełnianie wybranych kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań.
3.Rekrutacja będzie przebiegała wg kryteriów ustalonych przez organ prowadzący.
4.W roku szkolnym 2021/22 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi we Włocławku przyjmowane będą dzieci realizujące obowiązek szkolny tzn.
siedmioletnie oraz dzieci sześcioletnie, jeśli taka będzie wola ich rodziców.

5.Do klasy pierwszej przyjmowane będą również dzieci, które miały odroczony obowiązek
szkolny.
6.Podstawowa rekrutacja do klas pierwszych odbywa się raz w roku.
7.O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej decyduje Dyrektor.
8.Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, w której skład wchodzą:
wicedyrektor jako jej przewodniczący,
trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
9.Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora w terminie 7 dni
od dnia otrzymania odwołania.
IV Obowiązki przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej:
1.Powiadomienie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia.
2.Prowadzenie prac Komisji z uwzględnieniem następujących czynności:
zapoznanie Komisji z zasadami i kryteriami postępowania rekrutacyjnego oraz liczbą
punków za poszczególne kryteria,
umożliwienie członkom Komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły
i załączonymi do nich dokumentami,
kierowanie rozpatrywaniem wniosków, czuwanie nad merytoryczną stroną rekrutacji oraz
prawidłowością sporządzanej przez Komisję dokumentacji (protokół posiedzenia, listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji oraz listy dzieci
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły),
przyjmowanie wniosków rodziców kandydata o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
V Obowiązki Komisji Rekrutacyjnej:
1.Weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
2.Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.
3.Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły.
4.Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oraz protokołu postępowania
rekrutacyjnego.
5.Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 5 dni od wystąpienia
rodziców kandydata z wnioskiem.
VI Kryteria rekrutacji do klas pierwszych:
1.W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę łącznie kryteria ustalone przez
organ prowadzący, które mają różną wartość:
Kryteria rekrutacyjne
zamieszkiwanie kandydata na terenie Gminy Miasto
Włocławek
rodzeństwo kandydata w roku, na który prowadzona jest
rekrutacja, uczęszcza lub będzie uczęszczać do tej szkoły
ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły zlokalizowanej
najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego
z rodziców

Liczba punktów
12
5
3

VII Harmonogram rekrutacji dzieci do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/22:
Termin
w
Rodzaj czynności
postępowaniu
uzupełniającym
09 do 23 marca 2021r.
Zapisy do klas pierwszych – składanie wniosków Od 1 czerwca–
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 31 lipca 2021r.
przez dziecko określonych kryteriów.
od 25 do 39 marca 2021r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o Od 2 - 6
przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających sierpnia 2021r.
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych
pod
uwagę
w
postępowaniu
rekrutacyjnym,
w
tym
żądania
przez
przewodniczącego dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w oświadczeniach. Ponadto
przewodniczący może zwrócić się do Prezydenta
Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w
oświadczeniach (Prezydent dokonuje potwierdzenia
w terminie 14 dni).
30 marca 2021r.
Ogłoszenie
listy
dzieci
zakwalifikowanych 9 sierpnia
i niezakwalifikowanych do rekrutacji.
2021r.
od 06 do 13 kwietnia Podpisywanie deklaracji przyjęcia w postaci Od 10 sierpnia
2021r.
pisemnego oświadczenia. Niezłożenie deklaracji – 20 sierpnia
w wymaganym terminie będzie jednoznaczne 2021r.
z rezygnacją miejsca w szkole.
14 kwietnia 2021r.
Ogłoszenie
listy
dzieci
przyjętych 23 sierpnia
i nieprzyjętych do szkoły.
2021r.
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

VIII Przepisy końcowe:
1.Liczbę dzieci w klasach pierwszych określają obowiązujące przepisy.
2.W trakcie roku szkolnego do klas pierwszych przyjmowane są dzieci decyzją Dyrektora
z uwzględnieniem kryteriów rekrutacji.
3.Dopuszcza się tworzenie listy dzieci oczekujących na przyjęcie do klas pierwszych.
4.Powyższe zasady udostępnione będą do wiadomości rodziców poprzez umieszczenie ich
na tablicy ogłoszeń dla rodziców i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi.

