Regulamin rekrutacji uczniów
do Szkoły Podstawowej nr 35
im. Władysława Łokietka
w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Poznaniu
na rok szkolny 2019/2020

Strona 1 z 7

§1

Zasady naboru do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1 w Poznaniu na podstawie:
1. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1290 ze zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610 ze
zmianami).
3. Uchwała nr V/52/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 64/2019 z dnia 29.01.2019 r. w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół,
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
5. Niniejszy regulamin.
§2
Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2019/2020, będzie prowadzone
z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z ustalonymi przez Radę Miasta Poznania
zasadami i kryteriami prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zawartymi w Uchwale
nr V/52/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r.

§3
1. Do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1 w Poznaniu przyjmowane są dzieci:
1) 7-letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
2) 6-letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko
korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym
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ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologicznopedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
2. Do klas pierwszych dzieci przyjmowane są według obwodów
z Uchwałą Rady Miasta Poznania LXII/1147/VII/2018 z dnia 6 lutego 2018.

zgodnie

3. Aktualne
obwody
szkół
podstawowych
http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport

stronie:

znajdują

się

na

4. Po wybraniu z listy pozycji: „Nabór do klas I ” należy wpisać adres zamieszkania.
Po kliknięciu polecenia „Szukaj” wyświetli się szkoła obwodowa.
5. Do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1 w Poznaniu, z urzędu, tzn. bez rekrutacji przyjmowane są dzieci
zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej
szkoły podstawowej.
§4
1. W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem
Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu.
2. Wykaz
szkół
z
informacją
o
typach
oddziałów,
przewidywanych
do
uruchomienia
w poszczególnych
szkołach,
jest
dostępny
na
stronie:
http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa,
3. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech szkół
wskazanych we wniosku.
4. Rodzice/prawni opiekunowie powinni zaznaczyć szkoły w kolejności od najbardziej
preferowanej do najmniej preferowanej.
5. Szkoła umieszczona na liście na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
6. Rodzice/prawni opiekunowie powinni wybrać w każdej szkole typ oddziału –
ogólnodostępny, sportowy, objęty patronatem Lecha Poznań lub integracyjny.
7. Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek/zgłoszenie w szkole lub ze strony
http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa, wypełniają go elektronicznie lub
odręcznie i składają – po podpisaniu – w szkole pierwszego wyboru.
8. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia
potwierdzające spełnianie kryteriów.
9. Wypełniony wniosek/zgłoszenie podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych
we wniosku/zgłoszeniu ze stanem faktycznym.
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10. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają pisemne
potwierdzenie woli zapisu na liście w sekretariacie szkoły, do której dziecko zostało
zakwalifikowane.
11. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą zgodnie z procedurą
odwoławczą:
1) 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 (uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni
od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia)
2) wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
3) dyrektor publicznej szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania
4) na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
§5
Zadania komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1
odrębnym zarządzeniem:
1) przyjmuje wnioski/zgłoszenia sprawdzając prawidłowość ich wypełnienia
i kompletność załączników
2) wprowadza informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu do systemu informatycznego
3) na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych ustala
kolejność przyjęć
4) podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie
listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
5) przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia
i rodzice potwierdzili wolę zapisu
6) podaje do publicznej wiadomości listę uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
która zawiera imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.
§6
1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych ogólnodostępnych Szkoły Podstawowej
nr 35 im. Władysława Łokietka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu na rok
szkolny 2019/2020 obowiązują kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania (uchwała
nr V/52/VIII/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.).
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2. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
3. 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).
4. W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów
potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie
uwzględnia danego kryterium.
5. Kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania:
Kryterium
zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań

Liczba
punktów
65 pkt.

uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok
rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, do przedszkola w danym zespole
szkół
- kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów
uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań
mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła
podstawowa oraz do oddziałów przedszkolnych w danej szkole
podstawowej;
rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest
rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół,
w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa

50 pkt.

30 pkt.

oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy
od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań
80 pkt;
- kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego
samotnie wychowującego dziecko
wielodzietność rodziny kandydata

10 pkt.

wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej

5 pkt.
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§7
Harmonogram rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2019/2020:

L.p.

Terminy

Rodzaj zadania

Nabór do klas pierwszych – szkoły obwodowe.

1.

od 04 do 20 marca 2019 r.

Składanie zgłoszeń do szkół podstawowych
obwodowych osobiście przez rodziców. Obowiązuje
tych kandydatów, którzy zamierzają rozpocząć naukę
w szkole obwodowej.
Do szkoły obwodowej dzieci są przyjmowane
z urzędu, tzn. że nie podlegają procesowi rekrutacji.

Nabór do klas pierwszych – dzieci spoza obwodu
3.

od 4 do 20 marca 2019 r.

4.

27 marca 2019 r. godz. 12:00

5.

od 27 marca godz. 12.00
do 3 kwietnia 2019 r.

6.

5 kwietnia 2019 r. godz. 12:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych
kandydatów do postępowania rekrutacyjnego
nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata
do szkoły innej niż obwodowa).
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna woli
przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej innej niż
obwodowa w postaci pisemnego oświadczenia . Brak
pisemnego potwierdzenia przez rodziców/prawnych
opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego
procesu rekrutacyjnego.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.
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§8
1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe posiadające wolne miejsca
rozpoczną rekrutację uzupełniającą.
2. Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej
opisanej powyżej.
3. Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława
Łokietka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2019/2020:

L.p.

Terminy

Rodzaj zadania

Nabór do klas pierwszych – dzieci spoza obwodu
1.

od 6 do 10 maja 2019 r.

2.

13 maja 2019 r. godz. 12.00

3.

od 13 maja od godz. 12.00
do 16 maja 2019 r.

4.

17 maja 2019 r. godz. 12.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych
kandydatów do postępowania rekrutacyjnego
nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata
do szkoły innej niż obwodowa).
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna woli
przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej innej niż
obwodowa w postaci pisemnego oświadczenia. Brak
pisemnego potwierdzenia przez rodziców/prawnych
opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego
procesu rekrutacyjnego.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

……………………………………………………..
(podpis dyrektora)
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