ZASADY REKRUTACJI DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W HELU
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
(Dz. U. z 2017 r. poz. 610);
- Zarządzenie Burmistrza Helu nr 3/0050/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę miejską Hel na rok szkolny 2019/2020;
- Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu (teks ujednolicony na dzień 8 października
2018 roku).
I.
Postanowienia ogólne
1. W roku szkolnym 2019/2020 obowiązkiem szkolnym (klasa pierwsza szkoły podstawowej)
objęte są dzieci 7 letnie tj. urodzone w roku 2012.
2. Dziecko 6-letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, ma prawo do
rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania
przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę
w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia
nauki w szkole.
3. Dziecko, które roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła,
w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej na
wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do
dyrektora szkoły.
4. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można
odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie
kontynuowało przygotowanie przedszkolne.
II.
Obowiązek szkolny dla 7-latków oraz prawo dla 6-latków.
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu
przyjmowane są dzieci:
1) z urzędu – zamieszkałe w obwodzie szkoły;
2) na wniosek rodziców – zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje
wolnymi miejscami.

III.

Zasady rekrutacji

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na
podstawie KARTY ZGŁOSZENIA.
2. Na WNIOSEK rodziców/prawnych opiekunów dziecko zamieszkałe poza obwodem może
zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi
miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły
podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych
miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kryteriów:
KRYTERIA NABORU (zgodnie z art. 131 ust. 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.))
1) Do szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy
Miejskiej Hel.
2) W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły
dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc,
którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa
w/w ustawie i mają jednakową wartość:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Spełnianie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice (prawni opiekunowie) powinni
udokumentować, w zależności od kryterium stosownym oświadczeniem albo oryginałem
dokumentu lub jego kopią potwierdzoną przez siebie za zgodność.
W przypadku zgłoszenia do szkoły podstawowej mniejszej liczby dzieci niż liczba miejsc,
obligatoryjnie przyjęte są wszystkie zgłoszone dzieci, bez konieczności przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
IV.

Postępowanie rekrutacyjne

1.Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;
2) podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń - listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych,
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje
dyrektor szkoły.

V.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także
terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny
2019/2020, określone zostały w zarządzeniu Burmistrza Helu nr 3/0050/2019 z dnia
28 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
miejską Hel na rok szkolny 2019/2020.

