
INFORMACJA O POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

W ZESPOLE SZKÓŁ W GARDNIE 

1. Rekrutacja do: 

• KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY  PODSTAWOWEJ odbywa się raz w roku. 

2. Zapisy dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej odbywają się od 11 - 25 kwietnia 2016r. 

w sekretariacie szkoły. 

3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Zespołu Szkół w Gardnie przyjmowane są z „urzędu”  

do klasy pierwszej szkoły podstawowej na  podstawie zgłoszenia dziecka do szkoły:  

Załącznik nr 1 – zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

4. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Zespołu Szkół w Gardnie przyjmowane są w przypadku 

dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami na podstawie: 

- wniosku stanowiącego Załącznik nr 2, 

- punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

KRYTERIA PRZYJ ĘĆ: 

Ustala się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb drugiego etapu 

rekrutacji (dzieci poza obwodem szkoły): 

5. Rodzice/prawni opiekunowie osobiście zapisują dziecko do szkoły. Należy mieć przy sobie 

dowód osobisty oraz odpis aktu urodzenia dziecka. 

6. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami; 

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego; 

kryterium 
liczba 

punktów 
dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 

Rodzeństwo kandydata  uczęszcza do 

Zespołu Szkół w Gardnie  
4 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

Rodzeństwo kandydata lub rodzice/ 

opiekunowie prawni kandydata są 

osobami niepełnosprawnymi 

3 
orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego 

Rodzice kandydata pracują w pobliżu 

Zespołu Szkół w Gardnie 
3 

zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez 

osoby upoważnione 

Wielodzietność rodziny kandydata 

(minimum 3 dzieci) 
2 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 



3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 

dalszego postępowania rekrutacyjnego,wywieszonej w widocznym miejscu w siedzibie placówki, 

zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej; 

4)  podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, w przypadku mniejszej 

liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę wolnych miejsc; 

5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego; 

6) sporządzanie, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna kandydata, uzasadnień 

odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie odmowy przyjęcia zawiera: przyczyny odmowy, w tym 

najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 

postępowaniu rekrutacyjnym; 

7) w przypadku wolnych miejsc w placówce, przeprowadzenie w terminie do końca sierpnia roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego według tych 

samych zasad, w przypadku wolnych miejsc w placówce 

7. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 

2/3 osób wchodzących w skład komisji. 

8. Osoby wchodzące w skład komisji  rekrutacyjnej są  obowiązane  do  nieujawniania informacji o 

przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach,  które  mogą naruszać  dobra  

osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

9. Dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych do klasy pierwszej odbywają się zebrania 

informacyjne w czerwcu, o których rodzice/prawni opiekunowie zostają powiadomieni przez szkołę. 

Terminy spotkań będą ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych  

do szkoły. 

ZGŁOSZENIA I WNIOSKI KANDYDATÓW  DO KLASY PIERWSZEJ SP są do pobrania 

w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00.-15.00. oraz na stronie internetowej: www.zsgardno.pl 

ZGŁOSZENIE - składają rodzice uczniów zamieszkałych w obwodzie  szkoły*  

WNIOSEK - dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

* Do obwodu ZS w Gardnie należą miejscowości: Gardno, Wełtyń, Drzenin, Parsówek, Wysoka 

Gryfińska, Chlebowo, Stare Brynki, Raczki. 



Uwaga: 
Od 1 września 2016 roku obowiązek szkolny obejmuje dzieci: 

• 7- letnie (rocznik 2009); 

• 7-letnie (rocznik 2009), które zostały odroczone od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 

2015/2016 na wniosek rodziców lub decyzją nauczyciela; 

Prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 mają: 

• Dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2010), które uczęszczały do przedszkola.  

Rodzice zobowiązani są wówczas złożyć następujące dokumenty: 

1. Podanie do dyrektora szkoły* z prośbą o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku 

szkolnym 2016/2017. 

2. Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie do szkoły. 

3. Zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016. 

• Dzieci 6-letnie (rocznik 2010) bez przygotowania przedszkolnego, ale przebadane w PPP  

i posiadające opinię o gotowości szkolnej. 

Rodzice zobowiązani są wówczas złożyć następujące dokumenty: 

1. Podanie do dyrektora szkoły* z prośbą o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku 

szkolnym 2016/2017. 

2. Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie do szkoły. 

3. Opinię z PPP o gotowości szkolnej. 

* Wzór podania można pobrać ze strony internetowej szkoły www.zsgardno.pl lub w sekretariacie 

szkoły. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

Załącznik nr 2 -wniosek dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 


