
INFORMACJA O POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  W NOWOGARDZIE  

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz.U. 2017 poz. 60) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 Nr 61 poz. 

624) 

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, 

poz. 883 z późn. zm.). 

1. Rekrutacja do klasy pierwszej w szkole podstawowej odbywa się raz w roku w dwóch 

etapach. 

2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące 

kryteria:  

1) wielodzietność rodziny dziecka, 

2) niepełnosprawność dziecka, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka. 

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka, 

6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie, 

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

Wszystkie kryteria maja jednakową wartość, każde po 35 punktów. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryteriów określonych w punkcie 2 

należy odpowiednio dołączyć do wniosku: 

 1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, 

 2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

 4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

3. Składający oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”  

4. Dokumenty o których mowa w punkcie 2 ppkt 2-4 składane są w oryginale, notarialnie 

poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu dokumentu. Dokumenty 

te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

rodzica dziecka. 



5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu,  szkoła  dysponuje nadal wolnymi 

miejscami, następuje drugi etap postępowania rekrutacyjnego. 

6. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria: 

1) dziecko, którego rodzeństwo kształci się w szkole -  wartość punktowa wynosi 10; 

2) w obwodzie szkoły mieszkają Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka – wartość 

punktowa kryterium 3 

3) rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują wraz z dzieckiem w Gminie Nowogard - 

wartość punktowa kryterium 3 

 

7. Deklaracja nauki w szkole podstawowej obwodowej w pierwszej klasie. Należy 

potwierdzić szkołę obwodową, w odpowiednim terminie wydrukować formularz  i złożyć w 

szkole 

8. Szkoła obwodowa – szkoła w rejonie miejsca zameldowania ucznia, w której ma on 

zagwarantowane miejsce do nauki.  

 

9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w szkole podstawowej nadal są 

wolne miejsca, dyrektor szkoły podstawowej  przeprowadza postępowanie uzupełniające, 

które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny. 

Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio kryteria zawarte w niniejszym 

dokumencie.  

 

 

 

 

 

     Sebastian Szymański 

     Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie 

 


