
  
 

REGULAMIN REKRUTACJI 

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIELENKU DRAWSKIM 

w roku szkolnym 2016/2017  
 
Podstawa prawna: 
1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. Nr 256, poz. 2672 z późn. zm.), 
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z 
późn. zm.), 
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). 
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2.11.2015 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. 
poz. 1942)   
5) Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 28.01.2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 
2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez gminę Drawsko Pom.. 
6) Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 28.01.2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 
2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę Drawsko Pom.. 
7) Uchwała nr V/28/2015 Radu Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 29.01.2015 w sprawie określania kryteriów i przyznawania 
każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na 
drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Drawsko Pom.   
8) Uchwała nr XXI/168/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 25.02.2016 r. w sprawie określania kryteriów i 
przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum w 
postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę 
Drawsko Pom. 
9) Statut szkoły 

§1 
1. Do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

im. Orła Białego w Mielenku Drawskim uczniowie przyjmowani są: 

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie listy ewidencji ludności 

lub oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły 

b) na prośbę rodziców– dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają, 

§2 
1. Do pięciogodzinnego oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej 

im. Orła Białego w Mielenku Drawskim przyjmuje się z urzędu dzieci trzyletnie, czteroletnie, 

pięcioletnie i sześcioletnie  

a) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne 

przygotowanie przedszkolne oraz dzieci w wieku 5 i 4 lat, które mają prawo do wychowania 

przedszkolnego. 



  
2. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim przyjmuje się z urzędu 

dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły: 

a. które w danym roku kalendarzowym kończą siedem lat; 

b. dzieci 6-letnie, które odbyły obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego a ich 

rodzice wystąpili z wnioskiem do dyrektora o przyjęcie do klasy pierwszej 

c. dzieci 6-letnie, które posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości 

uczęszczania do klasy I a rodzice wystąpili z wnioskiem o przyjęcie do klasy I. 

3. Zapisu do szkoły, oddziału przedszkolnego dokonują rodzice/opiekunowie prawni. 

4. Oddział nie może liczyć więcej niż 25 dzieci lub uczniów. 

5. Dzieci, o których mowa w ust. 1 i 2 zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się 

w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

6. W sytuacji, gdy liczba chętnych spoza obwodu szkoły jest większa niż liczba miejsc 

o przyjęciu decydują kryteria przyjęcia do oddziału przedszkolnego i klasy I 

7. Do klasy pierwszej mogą być przyjmowane dzieci w ciągu całego roku szkolnego, 

w przypadku wolnej liczby miejsc. 

8. Warunkiem przyjęcia dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do oddziału 

przedszkolnego i klasy pierwszej jest złożenie przez rodzica (prawnego opiekuna) pisemnego 

wniosku wraz z oświadczeniami o przyjęcie do szkoły 

9. W przypadku, gdy nie występują kryteria opisane w pkt 6 decyduje data wpływu podania 

o przyjęcie dziecka do szkoły do sekretariatu szkoły 

10. O przyjęciu dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego decyduje Komisja 

Rekrutacyjno–Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 

- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w liczbie 2 (wychowawca klasy I i oddziału 

przedszkolnego) 

- pedagog szkolny 

11. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły 

12. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego lub szkoły podejmuje 

dyrektor z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących realizacji 

obowiązku szkolnego. 

13. Decyzja dyrektora szkoły w sprawie przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły jest 

przekazywana rodzicom na piśmie w ciągu 7 dni od posiedzenia Komisji Rekrutacyjno- 

Kwalifikacyjnej. 



  
14. Jeżeli po posiedzeniu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, decyzję o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego „0” lub klasy I 

na  podstawie podania rodzica/ prawnego opiekuna podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 
 

§ 3 
1. Przyjmuje się następujący harmonogram rekrutacji do przedszkola: 
 
Lp. Nazwa czynności Termin realizacji 

Postępowania 
rekrutacyjnego 

Postępowania 
uzupełniającego 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

Od 01.03.2016 
Do 31.03.2016 

Od 04.05.2016 
Do 13.05.2016 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do przedszkola i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

Od 01.04.2016 
Do 08.04.2016 

Od 14.05.2016 
Do 18.05.2016 

3. Na żądanie przewodniczącego komisji – składanie 
dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w 
oświadczeniach o dochodzie na osobę w rodzinie 
kandydata 

W terminie 7 dni od 
daty zażądania 
dokumentów 

W terminie 7 dni 
od daty zażądania 
dokumentów 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

14.04.2016 20.05.2016 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 
postaci pisemnego oświadczenia 

Do 18.04.2016 Do 23.05.2016 

6.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

21.04.2016 25.05.2016 

 
2) przyjmuje się następujący harmonogram rekrutacji do szkoły: 
 
Lp. Nazwa czynności Termin realizacji 

Postępowania 
rekrutacyjnego 

Postępowania 
uzupełniającego 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

Od 01.02.2016 
Do 31.03.2016 

Od 05.08.2016 
Do 09.08.2016 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

Od 01.04.2016 
Do 06.04.2016 

Od 10.08.2016 
Do 16.08.2016 

3. Na żądanie przewodniczącego komisji – składanie 
dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w 
oświadczeniach o dochodzie na osobę w rodzinie 
kandydata 

W terminie 7 dni od 
daty zażądania 
dokumentów 

W terminie 7 dni 
od daty zażądania 
dokumentów 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

14.04.2016 25.08.2016 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 
postaci pisemnego oświadczenia 

Do 20.04.2016 Do 29.08.2016 

6.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

22.04.2016 31.08.2016 



  
 
 
 
 

§4 
1. Kryteria przyjęcia do przedszkola wraz z punktacją. 

• Pozostawanie obojga rodziców dziecka/opiekunów prawnych w zatrudnieniu 

lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki 

w systemie dziennym potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem – 10 pkt  

• Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w ubiegłym roku – 3 pkt 

• Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego jest prowadzona 

rekrutacja potwierdzone oświadczeniem rodziców – 3 pkt 

• Przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny kandydata: 

a) dochód do 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych z dnia 28.11.2003 zwanej dalej „kwotą”(504,00 zł) – 6 pkt 

b) dochód od 100,01% kwoty do 150% kwoty – 5 pkt 

c) dochód od 150,01% kwoty do 200% kwoty – 4 pkt 

d) dochód od 200,01% kwoty do 250% kwoty – 3 pkt 

e) dochód od 250,01% kwoty do 300% kwoty – 2 pkt 

f) dochód powyżej 300% kwoty – 1 pkt 

• Wielodzietność rodziny kandydata potwierdzone oświadczeniem rodziców – 1 pkt 

• Niepełnosprawność kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga z rodziców 

kandydata lub rodzeństwa kandydata potwierdzone orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o niepełnosprawności – 1 pkt za każdy rodzaj 

niepełnosprawności 

• Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie potwierdzone prawomocnym 

wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego o rozwodzie, separacji lub akt zgonu lub 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – 1 pkt  

• Objęcie kandydata pieczą zastępczą potwierdzone dokumentem poświadczającym 

objęcie dziecka pieczą zastępczą – 1 pkt 

 

2. Kryteria przyjęcia do pierwszej klasy szkoły podstawowej wraz z punktacją. 

• Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły do której jest prowadzone 

postępowanie rekrutacyjne potwierdzone oświadczeniem rodziców – 5 pkt 



  

• Miejsce pracy lub świadczenia usług rodziców kandydata lub prawnych opiekunów 

(jeżeli miejsce to znajduje się w obwodzie szkoły, do której prowadzone jest 

postępowanie rekrutacyjne) potwierdzone zaświadczeniem  o zatrudnieniu rodziców 

na dzień rozpoczęcia rekrutacji  – 10 pkt za każdego rodzica 

• Zameldowanie rodziców w gminie Drawsko Pomorskie potwierdzone oświadczeniem 

rodziców – 10 pkt za każdego rodzica 

• Kontynuacja nauki w klasie pierwszej po okresie rocznego przygotowania 

przedszkolnego w tej szkole potwierdzone oświadczeniem rodziców – 3 pkt 

• Wielodzietność rodziny kandydata potwierdzone oświadczeniem rodziców – 1 pkt 

• Niepełnosprawność kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga z rodziców 

kandydata lub rodzeństwa kandydata potwierdzone orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o niepełnosprawności – 1 pkt za każdy rodzaj 

niepełnosprawności 

• Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie potwierdzone prawomocnym 

wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego o rozwodzie, separacji lub akt zgonu lub 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – 1 pkt  

• Objęcie kandydata pieczą zastępczą potwierdzone dokumentem poświadczającym 

objęcie dziecka pieczą zastępczą – 1 pkt 

 
 

 
§5 

 
1. Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i uczniów do klas pierwszych 

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Mielenku Drawskim został przyjęty na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej w dniu 07.03.2016 r. 

 

 

 

   

 
 


