ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 15 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
w ZSO nr 6 w KIELCACH w roku szkolnym 2016/2017

Podstawa prawna:
a) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu
i

terminów

przeprowadzania

postępowania

rekrutacyjnego

oraz

postępowania

uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942, § 14 ust. 2 pkt. 2 i ust. 5),
b) Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do
innych (Dz.U. z 2004 r. nr 26, poz. 232 z późn. zm.).
c) Uchwała nr XVII/317/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015 r.
1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu

uzupełniającym do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 15 im. Tadeusza Kościuszki
w ZSO nr 6 w Kielcach w roku szkolnym 2016/2017:

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu.
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
Podanie do publicznej wiadomości

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

od 4 maja do 19 maja od 13 czerwca do
2016 r. do godz.15:00
21 czerwca 2016 r. do
godz. 15:00
do 25 maja 2016 r.

do 27 czerwca 2016 r.

3 czerwca 2016 r.

7 lipca 2016 r.

przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzanie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

do godz. 12:00

do godz. 12:00

do 8 czerwca 2016 r.
do godz. 15:00

do 12 lipca 2016 r.
do godz. 15:00

10 czerwca 2016 r. 15 lipca 2016 r.
godz. 12:00
godz. 12:00

2. Zasady rekrutacji
1. Do klasy I Szkoły Podstawowej nr 15 im. Tadeusza Kościuszki kandydaci zamieszkali

w obwodzie szkoły są przyjmowani z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców. Nie
podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu (karta zgłoszenia do pobrania w sekretariacie
szkoły w godzinach 7.30-15.30 lub ze strony internetowej www.zso6.kielce.edu.pl)
2.

Kandydaci

zamieszkali

poza

obwodem

szkoły

podlegają

postępowaniu

rekrutacyjnemu. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica
kandydata.
3. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego o którym mowa w pkt. 2 szkoła
nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które określają
odrębne zasady i przyporządkowana im punktacja:
- dzieci spoza obwodu, które mieszkają na terenie gminy Kielce - 100 pkt.
- dzieci spoza obwodu, które uczęszczały w roku szkolnym 2015/2016 do oddziału

przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 15 – 50 pkt.
- dzieci spoza obwodu, których rodzeństwo uczęszcza do ZSO nr 6 – 50 pkt.
- kandydaci, których w obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie wspierający
rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu dzieciom należytej opieki – 10 pkt.
4. O kolejności przyjęć do szkoły decyduje suma uzyskanych przez kandydata punktów.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata
na to samo miejsce o przyjęciu do szkoły decyduje losowanie przeprowadzone w
sposób jawny, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, podanym do publicznej
wiadomości na trzy dni przed jego wykonaniem.
5. Wszelkie decyzje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawach nie objętych
niniejszymi procedurami podejmuje Dyrektor Szkoły.

