
      REKRUTACJA

UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury

w Międzyborzu na rok szkolny 2020/2021

ZASADY  REKRUTACJI

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu

na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie (zgłoszenie rodziców

/prawnych opiekunów)

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy

pierwszej po przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana

publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W

uzupełniajacympostępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ

prowadzący(wniosek rodziców/prawnych opiekunów)

3. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w oparciu o wyniki rekrutacji.

Obwód szkoły:

Miasto Międzybórz, Ose, Klonów, Niwki Kraszowskie, Niwki Książęce, Kraszów, Ligota Rybińska,
Hałdrychowice.

Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021(Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 0050.15.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z 31.01.2018.)

Lp.
Rodzaj czynności Termin w

postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu

uzupełniającym
1 Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do

szkoły podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca
do 31 marca

od 30 maja
do 2 czerwca

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do szkoły

podstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków lub

od 1 kwietnia
do 10 kwietnia

od 3 czerwca
od 8 czerwca

.



kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo

oświatowe
3 Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych

11 kwietnia  9 czerwca

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22 maja 11 czerwca

5 Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 maja  12 czerwca

6 Złożenie do dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy
przyjęcia.

7 dni od terminu
ogłoszenia

wyników rekrutacji

7 dni od terminu
ogłoszenia wyników
rekrutacji

7 Rozstrzygniecie przez dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

7 dni od dnia
złożenia do
dyrektora

odwołania od
rozstrzygnięcia

komisji
rekrutacyjnej

Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu
o najbliższy dzień roboczy.

Kryteria

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla

której organem prowadzącym jest Gmina Międzybórz dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

szkoły podstawowej,na podstawie art. 133 ust.2 i 3  w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 dnia 14 grudnia

2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59) oraz uchwały Nr XXII/158/2017 Rady Miejskiej

w Międzyborzu z dnia 30 marca 2017r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej bierze się pod uwagę łącznie
następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do oddziału przedszkolnego lub szkolnego w danej
szkole – 2 punkty;

2) jedno lub dwoje rodziców/prawnych opiekunów pracuje na terenie Gminy Międzybórz (dotyczy
również osoby samotnie wychowującej kandydata) – 2 punkty;

3) dziecko zamieszkuje na terenie miasta i Gminy Międzybórz – 2 punkty;

4) wielodzietność rodziny kandydata – 4 punkty;

5) dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej – 2 punkty;



6) niepełnosprawność w rodzinie kandydata – 4 punkty.

1. Potwierdzenia spełnienia kryterium, o którym mowa w  pkt. 1 dokonuje się na podstawie
dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły;

2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w  pkt. 2-5  uznaje się
oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna.

3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w pkt. 6 uważa się
przedstawione orzeczenie o niepełnosprawności.

Wszystkie informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły pod
adresem: spmiedzyborz.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu
Franciszek Fąka


