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Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 60) 

 Uchwała nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r.  

w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina 

Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym 

 Zarządzenie nr 06/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie 

ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do 

publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta 

Tarnowa jest organem prowadzącym 

 Statut Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Tarnowie  
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§ 1.  

Obowiązek szkolny 

1. W roku szkolnym 2019/2020 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci 7 – letnie urodzone  

w 2012 r. 

2. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci 6 – letnie (urodzone w 2013 r.), 

jeżeli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiadają opinię poradni 

psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.  

3. Do klasy pierwszej w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy 

Miasta Tarnowa, zaś w przypadku wolnych miejsc również dzieci spoza Tarnowa, na 

podstawie kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 

4. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię 

psychologiczno – pedagogiczną przyjmuje się w oparciu o kryteria ustalone przez Dyrektora 

Szkoły, o których mowa w § 3 ust. 5. 

5. Liczebność klasy pierwszej integracyjnej wynosi 20 uczniów, w tym do 5 uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

§ 2.  

Postępowanie rekrutacyjne 

1. Postepowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodziców kandydata (załącznik  

nr 1). 

2. We wniosku wpisuje się: 

1) Dane identyfikacyjne kandydata: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL 

2) Dane adresowe kandydata: adres zamieszkania, adres zameldowania 

3) Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów: imiona i nazwiska, numery telefonów, 

adresy poczty elektronicznej, adresy zamieszkania 

3. Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej 

szkoły podstawowej w formie papierowej, załączając oświadczenia będące potwierdzeniem 

spełniania kryteriów rekrutacji (załącznik nr 2, 3) 

4. Wniosek oraz załączniki można pobrać w sekretariacie szkoły bądź wydrukować ze strony 

internetowej. 

5. Za kompletny uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane (tj. wypełnione 

wszystkie pola i rubryki, złożone podpisy) wraz z kompletem wymaganych załączników. 

6. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły we 

wskazanym terminie. 

7. Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

podstawowych na rok szkolny 2019/2020 zawiera poniższa tabela: 
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Lp. Rodzaj czynności Termin 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 11 marca 2019 r. 
do 12 kwietnia 2019 r.  

do godz. 15.00 

2. Weryfikacja przez Komisje 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. 
150 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U z 2018 r., poz. 996) 

do 17 kwietnia 2019 r. 
godz. 15.00 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 
podstawowej. 

24 kwietnia 2019 r. 
godz. 12.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do 
szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. 

od 24 kwietnia 2019 r. 
od godz. 13.00 

do 26 kwietnia 2019 r. 
do godz. 15.00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej. 

29 kwietnia 2019 r. 

do godz. 12.00 

 

§ 3.                                                                                                                              

Kryteria rekrutacji 

1. Postepowanie rekrutacyjne do klas pierwszych przeprowadza się w oparciu o kryteria 

określone przez organ prowadzący. 

2. Podczas rekrutacji brane są pod uwagę następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby 

punktów: 

1) Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, do której ma 

być przyjęty kandydat (10 punktów) 

2) Dogodne położenie szkoły podstawowej, do której ma być przyjęty kandydat, względem 

miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata (5 punktów)  

3) W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów 

prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki (5 punktów) 

3. W sytuacji, gdy ilość punktów przyznanych w oparciu o w/w kryteria nie rozstrzyga wyników 

rekrutacji, Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria dodatkowe oraz odpowiadające 

im liczby punktów: 

1) Szkoła stanowi miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów (2 pkt) 
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2) Odległość szkoły względem miejsca zamieszkania kandydata (1 pkt) 

4. W przypadku rekrutacji dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

do klas pierwszych przyjmuje się kandydatów na podstawie kryteriów określonych przez 

Dyrektora Szkoły. 

5. W postępowaniu rekrutacyjnym w szczególności brane są pod uwagę: 

1) Niepełnosprawność ruchowa 

2) Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 

3) Niepełnosprawności sprzężone 

4) Niedosłuch 

5) Niedowidzenie 

6) Zaburzenia ze spektrum autyzmu 

7) Inne niepełnosprawności 

6. W doborze uczniów do oddziału integracyjnego uwzględnia się optymalny skład klasy 

zapewniający właściwy przebieg procesu dydaktycznego i wychowawczego. 

7. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami ma prawo odmówić przyjęcia dziecka 

niepełnosprawnego w sytuacji, gdy szkoła nie jest w stanie zapewnić mu właściwych 

warunków kształcenia i opieki, w tym dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

niedostosowane społecznie bądź przejawiające zachowania agresywne. 

 

§ 4.                                                                                                                              

Komisja rekrutacyjna 

1. Postepowanie rekrutacyjne do klas pierwszych przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana 

przez Dyrektora Szkoły. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor, jako przewodniczący  

2) Pedagog szkolny lub psycholog 

3) Nauczyciele specjaliści 

3. Do zadań przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej należy: 

1) Organizacja zebrania 

2) Kierowanie pracą Komisji zgodnie z przepisami prawa 

3) Zapoznanie członków Komisji z zasadami rekrutacji dzieci do klasy pierwszej 

4) Przypomnienie o przestrzeganiu Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych 

osobowych 

5) Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji  

4. Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy w szczególności; 

1) Sprawdzenie wniosków pod względem formalnym i rzeczowym 

2) Weryfikowanie wniosków pod względem spełniania kryteriów rekrutacji 
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3) Ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego 

4) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy 

pierwszej  

 

§ 5.                                                                                                                              

Postępowanie uzupełniające 

1. Jeżeli po ukończeniu postepowania rekrutacyjnego, szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, przeprowadza się postepowanie uzupełniające. 

2. Postepowanie uzupełniające kończy się z ostatnim dniem sierpnia roku szkolnego,  

w którym było prowadzone postępowanie rekrutacyjne. 

3. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych przechowuje się przez okres jednego roku. 

4. Harmonogram czynności w postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół 

podstawowych na rok szkolny 2019/2020 zawiera poniższa tabela: 
 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 19 sierpnia 2019 r. 
do 21 sierpnia 2019 r.  

do godz. 15.00 

2. Weryfikacja przez Komisje 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. 
150 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U z 2018 r., poz. 996) 

do 23 sierpnia 2019 r. 
godz. 15.00 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 
podstawowej. 

26 sierpnia 2019 r. 
godz. 12.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do 
szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. 

od 26 sierpnia 2019 r. 
od godz. 13.00 

do 28 sierpnia 2019 r. 
do godz. 15.00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej. 

29 sierpnia 2019 r. 

do godz. 12.00 
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§ 6.                                                                                                                              

Postepowanie odwoławcze 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun kandydata ma prawo wystąpić do Komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 

publicznej szkoły podstawowej. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia w/w wniosku. 

3. W uzasadnieniu podaje się przyczyny odmowy przyjęcia kandydata, w tym liczbę punktów, 

jaką uzyskał podczas postepowania rekrutacyjnego. 

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun ma prawo wnieść 

do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej. 

5. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.  

6. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego. 

 

 

 

 

 

 


