
Procedura przyjęcia dziecka do  klasy - I

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z 

późn.zm.)

2. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej   z  dnia  20  lutego  2004r.  w  sprawie 

warunków i  trybu  przyjmowania  uczniów do szkół  publicznych  oraz  przechodzenia  z 

jednych szkół do innych ( Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232).

3. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej   z  dnia  20  lutego  2009r.  zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych 

oraz przechodzenia z jednych szkół do innych.

4. Rozporządzenie  MEN  z  dnia  21  maja  2001  roku  w  sprawie  ramowych  statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z poźn. 

zm.)

5. Rozporządzenie  MEN  z  dnia  9  lutego  2007r  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Rekrutacja dzieci do klas I Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie dokonuje się z zachowaniem 

następujących zasad:

KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się: 

• z urzędu, dzieci  zamieszkujące w obwodzie szkoły

• na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem 

szkoły, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

• przyjęcie dzieci spoza rejonu nie może spowodować pogorszenia warunków pracy 

szkoły.

2. Kryteria przyjmowania dzieci spoza obwodu szkoły:

• dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, 

na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora 

szkoły.

• dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do  tej szkoły,

• dzieci, dla których szkoła położona jest najbliżej ich miejsca zamieszkania;



• dzieci, które uczęszczały do grupy przedszkolnej w szkole;

• dzieci, których rodzice pracują w pobliżu szkoły;

• dzieci, których dziadkowie lub opiekunowie (wskazani przez rodziców) zajmujący się 

nimi przed i po zajęciach zamieszkują w pobliżu szkoły;
• Podczas rekrutacji do przedszkola wprowadza się poniższą punktację:

•

Kryteria podstawowe 

Liczba punktów

dzieci  zamieszkałe  poza  obwodem  szkoły,  jeśli  szkoła 

dysponuje  wolnymi  miejscami,  na  pisemny  wniosek 

rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora 

szkoły

5

dziecko pracownika szkoły 5

dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do  tej szkoły 5

dzieci,  dla  których  szkoła  położona  jest  najbliżej  ich 

miejsca zamieszkania

5

dzieci,  które  uczęszczały  do  grupy  przedszkolnej  w 

szkole

5

dzieci, których rodzice pracują w pobliżu szkoły 5

dzieci, których dziadkowie lub opiekunowie (wskazani 

przez rodziców) zajmujący się nimi przed i po zajęciach 

zamieszkują w pobliżu szkoły;

5

O przyjęciu dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie decyduje dyrektor, biorąc pod 

uwagę:

a) spełnianie kryteriów zawartych w pkt. 1, 2;

b) liczbę wolnych miejsc w oddziałach;

c) możliwości lokalowe szkoły;

d) strukturę społeczną i sytuację wychowawczo – dydaktyczną oddziałów;



e) w przypadku przyjęć do klas pierwszych stanowisko komisji rekrutacyjnej 

powoływanej corocznie spośród nauczycieli szkoły.

Przedstawione powyżej kryteria są podstawą ustalenia kolejności przyjęć do szkoły.

Szkoła umożliwia wszechstronny rozwój dzieci w klasach z innowacjami. Innowacje 

dotyczą zajęć muzycznych i artystycznych, zajęć szachowych oraz zajęć językowych z 

językiem angielskim lub niemieckim.
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