Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora Nr 11/2019/2020
z dnia 05.02.2020 r.

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu
– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin rekrutacji nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym
przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
2. Regulamin Rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 23 w Sosnowcu określa ogólne zasady
przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj
dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków
Komisji Rekrutacyjnej.
3. Regulamin jest dostępny na stronie szkoły i w sekretariacie.
4. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w szkole.
5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje
o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka
do klasy pierwszej. Komunikat jest publikowany na stronie www.sp23sosnowiec.szkolnastrona.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora
szkoły.
7. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
8. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Szkołę Podstawową
nr 23 jako szkołę pierwszego wyboru.
§ 2.
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. szkole – należy rozumieć Szkoła Podstawowa Nr 23 – Szkoła Radości w Sosnowcu;
2. dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 w Sosnowcu;
3. Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
4. kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w uchwale Rady Miasta;
5. liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez
Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;
6. liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej
liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;
7. wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Szkoły
Podstawowej Nr 23 w Sosnowcu;
8. rodzicu – należy rozumieć rodzica biologicznego, opiekuna prawnego, osobę sprawującą pieczę
zastępczą.
Rozdział II
Zasady rekrutacji
§ 3.
1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 23 w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są:
1) dzieci urodzone w roku 2013r.;
2) dzieci urodzone 2012 roku, które zostały odroczone od spełniania obowiązku szkolnego w roku
szkolnym 2019/2020;

3) dzieci w wieku 6 lat na pisemny wniosek rodziców. W tym przypadku wymagana jest opinia
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci
zamieszkałych w obwodzie szkoły – załącznik nr 1 ) lub wniosku (dotyczy dzieci spoza obwodu –
załącznik nr 3), które można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.
3. Zgłoszenia do szkoły prowadzi się co roku według ustalonego harmonogramu (załącznik nr 2).
4. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa
preferencje co do kolejności przyjęcia.
§ 4.
1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
1) zarejestrowanie kandydata;
2) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
3) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie
szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej;
4) postępowanie odwoławcze;
5) postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji
szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.
§ 5.
1. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły (Załącznik nr 1).
2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole, Komisja
Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych
w Uchwale Rady Miasta.
3. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku (Załącznik nr 3) o przyjęcie
do szkoły.
4. Wniosek winien zawierać następujące dane:
a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru
PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
b) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
c) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;
d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – służące zapewnieniu
szybkiego kontaktu;
e) wskazanie kolejności wybranych trzech publicznych szkół w porządku od najbardziej
do najmniej preferowanych.
5. Wniosek pobiera się ze strony www.sp23sosnowiec.szkolnastrona.pl lub w sekretariacie szkoły.
6. Wypełniony wniosek składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
7. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:
Nazwa kryterium
Liczba punktów
Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium
10 pkt
Oświadczenie
1. Kandydat uczęszczać będzie do tej
samej, wybranej przez rodziców
rodzica/opiekuna
/opiekunów prawnych szkoły, w
której rodzeństwo kandydata
kontynuuje naukę
5pkt
Oświadczenia
2. Kandydat, którego rodzice
/opiekunowie prawni albo rodzic
w przypadku jednego
rodzica/opiekuna prawnego
/opiekun prawny mieszkają/a na
rodzica/prawnego

terenie gminy Sosnowiec i
rozliczają/a podatek dochodowy od
osób fizycznych w urzędzie
skarbowym w Sosnowcu

3.

Kandydat wychowuje się w rodzinie
niepełnej (rodzic samotnie
wychowujący dziecko) i/lub
wielodzietnej (rodzina posiadająca
minimum
troje dzieci)

4.

Szkoła na liście preferencji we
wniosku rekrutacyjnym została
wskazana na pierwszym
miejscu
Kandydat ubiega się o przyjęcie do
szkoły, w której realizuje roczne
przygotowanie
przedszkolne

5.

opiekuna spełniającego
to kryterium
10 pkt
w przypadku obojga
rodziców/prawnych
opiekunów
spełniających
to kryterium
5 pkt
w przypadku
kandydata
wychowującego się
w rodzinie niepełnej
lub wielodzietnej
10 pkt
w przypadku
kandydata
wychowującego się
w rodzinie niepełnej
i wielodzietnej

Oświadczenia
rodzica/opiekuna prawnego

10 pkt

Na podstawie wniosku
rekrutacyjnego
rodzica/opiekuna prawnego

10 pkt

Oświadczenia
rodzica/opiekuna prawnego

8.

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji, szkoła dysponuje mniejszą ilością miejsc, niż
kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość punktów uprawniających do przyjęcia, Komisja
uwzględnia kolejność wpływu wniosków (data i godzina).

9.

Lista dzieci nieprzyjętych staje się automatycznie listą rezerwową. Dzieci z tej listy w pierwszej
kolejności przyjmowane są w przypadku zwolnienia się miejsca.

10. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami,
do szkoły mogą zostać przyjęte dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Sosnowiec.
11. Rekrutację uzupełniającą Dyrektor szkoły może przeprowadzić zgodnie z harmonogramem.
12. Dzieci cudzoziemców zgodnie z Art. 94a Ustawy o Systemie Oświaty są przyjmowane na takich
samych zasadach jak dzieci polskie.
13. W przypadku przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu
rodzic/opiekun prawny/osoba sprawująca pieczę zastępczą – są zobowiązani złożyć oświadczenie
woli o realizacji obowiązku szkolnego (Załącznik nr 4) oraz Kartę Przekazania Ucznia ze szkoły
obwodowej do Szkoły Podstawowej Nr 23 w Sosnowcu w terminie 7 dni od wywieszenia listy
przyjęcia dziecka do szkoły.
14. W przypadku niedostarczenia Karty Przekazania Ucznia w wymaganym terminie, dziecko zostanie
skreślone z listy dzieci przyjętych.
15. Wszystkie informacje udostępnione przez rodzica/opiekuna prawnego/osobę sprawującą pieczę
zastępczą, zawarte w zgłoszeniu, bądź wniosku, podlegają ochronie, zgodnie z przepisami ustawy.

Rozdział III
Procedura odwoławcza
§ 6.
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun prawny może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej
z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem
o uzasadnienie.
3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do Dyrektora
szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni
od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego 2, tel. 32 238 98 30
Rozdział IV
Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe
§ 9.
1. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby sprawujące pieczę zastępczą, którzy z różnych względów
rezygnują z przyznanego dziecku miejsca w szkole, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym
Dyrektora szkoły.
2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego przechowywane są
do końca okresu, w którym dziecko korzysta z nauki w szkole, natomiast dane kandydatów
nieprzyjętych przechowywane są przez okres jednego roku, za wyjątkiem sytuacji złożenia do sądu
skargi na rozstrzygnięcie Dyrektora, zakończonej prawomocnym wyrokiem (Art. 20ze pkt 1-2).
3. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
4. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia Dyrektora o jego wprowadzeniu.

