ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA
KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Zasady rekrutacji do szkół podstawowych oparte są na ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2015,
poz. 2156 z późn. zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej (Dz. U. z 2015, poz.
1942).
Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy
rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz następnie wydrukować
i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru. Nabór dotyczy dzieci
z roczników:
 urodzone w 2009 r., którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2015/2016 odroczono
spełnianie obowiązku szkolnego,
 urodzone w 2009 r., którym na wniosek rodziców odroczono obowiązek szkolny w okresie
od września do grudnia 2015 r.,
 urodzone w 2009 r., które na wniosek rodziców, będą kontynuować naukę w pierwszej
klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017,
 urodzone w 2010 r., które na wniosek rodziców, jako sześciolatki zostaną zapisane do klasy
pierwszej.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której
ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym
obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal
dysponuje wolnymi miejscami.
Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone prze organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr
XVIII/186/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i
gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba
punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej
dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja
rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.
Liczba punktów

l.p. Kryterium

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów

1

Kandydat,
który
odbywa
roczne 30 pkt.
przygotowanie przedszkolne w oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej

-

2

Kandydat, którego rodzeństwo w roku 20 pkt.
szkolnym, w którym prowadzona jest
rekrutacja, będzie uczęszczało do danej
szkoły lub zespołu szkół

-

3

Kandydat zamieszkały na terenie Gminy 15 pkt.
Swarzędz

oświadczenie

4

Wskazanie
przez
integracyjnej

oświadczenie

5

Kandydat,
którego
oboje 5 pkt.
rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło
podatek dochodowy od osób fizycznych za
miniony rok w Gminie Swarzędz –
kryterium stosuje się również do

kandydata

klasy 10 pkt.

oświadczenie

rodzica/opiekuna
prawnego
wychowującego dziecko

samotnie

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie
okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności
zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może
wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji.
Rekrutacja dla klas sportowych odbywa się na zasadach określonych w art. 20h ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. Z 2015, poz. 2156 z późn. zm.). Do oddziału
sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do
uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
 posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału,
 uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
Uzyskanie pozytywnego wyniku z prób sprawnościowych nie jest jednoznaczne z przyjęciem
kandydata do klasy sportowej.
Nabór do oddziałów sportowych odbywać się będzie w:
 Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu,
 Szkole Podstawowej w Kobylnicy,
 Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Paczkowie,
 Szkole Podstawowej w Zalasewie.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, do oddziału integracyjnego w publicznej szkole
podstawowej rekrutacja dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego ze względu na niepełnosprawność, odbywa się na zasadach określonych w art. 20e
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. Z 2015, poz. 2156 z późn. zm.).
Nabór do oddziałów integracyjnych odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.

