Zasady rekrutacji dzieci urodzonych w latach 2008-2009 do klas I
w szkołach podstawowych

Informacje ogólne
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych szkół podstawowych
na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.
poz. 7).
Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny
2015/2016 będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach
określonych w harmonogramie rekrutacji.
Zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr IV/54/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę, dopuszcza się możliwość składania
wniosku o przyjęcie do wszystkich szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne
dla dzieci w określonym wieku.
Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia
zapisów, a datą ich zakończenia, jednak:





data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
data i godzina wydrukowania wniosku,
data i godzina złożenia wniosku w szkole,
data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka.
Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych


W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział:
o dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2008),
o dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2009).



Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się
o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza
obwodem danej szkoły.
Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej
liczby szkół.
Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych szkół według swoich
preferencji (od najbardziej do najmniej preferowanej).
Szkoła umieszczona na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest
szkołą pierwszego wyboru.


























Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
o wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie
dziecka,
o drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu, składają go w szkole
pierwszego wyboru.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
o pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole,
o wypełniają go odręcznie, i składają – po podpisaniu – w szkole pierwszego
wyboru,
o informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza do systemu
informatycznego dyrektor szkoły.
Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia
potwierdzające spełnianie kryteriów.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).
Wypełniony wniosek/zgłoszenie:
o podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
o podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności
informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu ze stanem faktycznym,
o za
sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych
we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz
wydanie
rodzicom
potwierdzenia
przyjęcia
wniosku/zgłoszenia
odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.
Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja
rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja
rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na
liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania
rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne
potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Komisja rekrutacyjna:
 przyjmuje
dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane
do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
 wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego
ze względu na niepełnosprawność
 Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanym na
pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej) do oddziałów
ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu
informatycznego - w terminach określonych w ,,Harmonogramie rekrutacji do klas I
w samorządowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016”. Rodzice mogą
ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby szkół, które organizują oddziały
integracyjne oraz dowolnej liczby szkół, które organizują oddziały ogólnodostępne dla
dzieci z określonego rocznika.
 Rodzice układając listę wybranych szkół, do których chcieliby zapisać dziecko,
wybierają:
- najpierw grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego, a następnie grupy rekrutacyjne ogólnodostępne
lub
- najpierw grupy rekrutacyjne ogólnodostępne a następnie grupy rekrutacyjne
dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 Wypełniony wniosek rodzice składają w szkole pierwszego wyboru.
 Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego –
wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.
 Uwaga! Rodzice kandydata składają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego również w pozostałych placówkach wymienionych na liście preferencji,
w których wybrano oddział integracyjny.
 Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna szkoły wg zasad
opisanych powyżej.
 Decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego ze względu na niepełnosprawność do oddziału integracyjnego podejmuje
dyrektor szkoły.
Rekrutacja do klasy I sportowej
 W przypadku wyboru klasy I sportowej, rodzic zapewnia dziecku możliwość udziału
w próbie sprawności fizycznej, w terminie określonym w ,,Harmonogramie rekrutacji
do klas I w samorządowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016”.
 Przed przystąpieniem dziecka do próby sprawności fizycznej należy przedstawić
w szkole orzeczenie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież
do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia,
potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia kandydata, pozwalający na uprawianie
danego sportu - art. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

