
Załącznik nr 6 
REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM.MISJONARZY OBLATOW W OBRZE 
  
PODSTAWA PRAWNA : 

1. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia14 grudnia 2016r. 
2. Uchwała XXXI/323/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 1 marca 2017r. 
3. Zarządzenie nr 36.2017 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 marca 2017r.  
4. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Obrze. 

 
       

§ 1 

Wymienione poniżej określenia, używane w niniejszym dokumencie, pisane z wielkich liter, 

należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem podanym poniżej: 

Zespół Szkół – oznacza Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Obrze; 
Szkoła Podstawowa lub Szkoła – oznacza szkołę podstawową wchodzącą w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Obrze; 
Gimnazjum – oznacza klasy dotychczasowego gimnazjum wchodzące w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Obrze 
Dyrektor – oznacza dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Obrze 
Komisja Rekrutacyjna – oznacza komisję powoływaną przez Dyrektora do 
przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych. 
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkolno-
Przedszkonego w Obrze. 

 
§ 2 

1. Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Obrze podejmuje decyzje  
o przyjęciu uczniów do wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej powoływanej przez Dyrektora wchodzą nauczyciele 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, w ilości zależnej od potrzeb rekrutacyjnych. 

 

§ 3 
 
                   SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MISJONARZY OBLATÓW 

  
1.      Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 
kalendarzowym:  
a)  kończą  7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,  
b)  kończą 6 lata i na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej, 
2.     Do Szkoły Podstawowej  przyjmuje się: 

1)     z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie , 
2)     na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci poza obwodem szkoły,  

w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
3. W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania obowiązku 
szkolnego przez dziecko może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 
4.  Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu 
opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 
5.  Wymagane dokumenty od Kandydatów: 

a) Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do Szkoły, złożone na druku 
szkolnym stanowiącym Załącznik nr 1( do klasy pierwszej) i załącznik nr 2 ( do 
klasy wyższej niż pierwsza) do Regulaminu - dostępny w sekretariacie szkoły lub na 
stronie szkoły www.szkolaobra.bior.pl  

b) 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne, 

http://www.szkolaobra.bior.pl/


c) Oświadczenie o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego  
(dotyczy uczniów klas pierwszych z poza obwodu szkoły), 

d) Świadectwo z ostatniego roku szkolnego (dotyczy uczniów klas wyższych niż 
pierwsza). 

e) Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii 
rzymsko-katolickiej – druk dostępny w sekretariacie szkoły. 

6.Złożenie dokumentów w terminie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru Szkoły 
Podstawowej  przez kandydata i podstawą do umieszczenia go na liście przyjętych uczniów. 
7. W sytuacji spornej ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły Podstawowej 
podejmuje Dyrektor. 
8.Terminarz składania dokumentów - rekrutacji: 

a) do dnia 18 kwietnia roku, w którym kandydat rozpocznie naukę w szkole, do 
godziny 15.00, należy składać podania o przyjęcie do Szkoły wraz ze zdjęciami 
oraz oświadczeniem, o których mowa w pkt. 5 lit. (c)-(d) powyżej, 

b) w dniach od 19 kwietnia do 25 kwietnia roku, w którym kandydat rozpocznie 
naukę w szkole, następuje weryfikacja złożonych dokumentów, 

c) 5 maja nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

d) od 8 maja do 12 maja nastąpi potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia, 

e) 15 maja nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych. 
 

9. Listy uczniów z podziałem na klasy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Szkole do dnia 
31 sierpnia roku, w którym kandydat rozpocznie naukę w szkole. 
10. Na szczególnie uzasadnioną prośbę rodziców ostateczną decyzję o przydziale do klasy 
podejmuje Dyrektor po uzgodnieniu z wychowawcami klas. 
 

§ 4 

1.Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu kandydata rodzice (prawni opiekunowie) 
mogą odwołać się do Dyrektora w terminie 14 dni. 

2.Dyrektor  w ciągu 14 dni rozpatruje odwołanie i udziela pisemnej odpowiedzi 
zainteresowanym stronom. 

3.Decyzja Dyrektora Zespołu jest ostateczna. 

  

  

 

 


