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Zarządzenie Nr 1 04MroK/201 0
Burmistrza Miasta SierPca
z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie. ustatenia terminów i zasad tworzenia oddziałów
pierwszych w ramach corocznej rekrutacji do szkół
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez
samorząd miasta Sierpc.

============ ============

s 1.

ogólne zasady przyjmowania uczniów do szkół publicznych reguluje

rizporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spońu z dnia 20 lutego

20dłr. wsprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół
publicznych orazprzechodzenia zjednych typów szkół do innych
(Dz.U.Nr 26 poz.232 zpoŻn'zm)'

s2.
Napodstawie$24ust.1rozporządzenia,oktÓrymmowaW$1,ustala
się, w formie źałączn|ka do niniejszeg o zarządzenia, terminy i zasady
twórzenia oddziałów pierwszych w ramach corocznej rekrutacji do szkół
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez samorząd miasta

sierPc 
s 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 36Affol(2006 Burmistrza Miasta Sierpc z
dnia 9 czerwca żooor. w sprawie ustalenia zasad przyjęó dzieci do

miejskich placówek oświatowych.

s4.
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania z mocąobowiązującą

od roku szkolnego 201112012
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z dnia 28 grudnia 2010r.

Terminy i zasady tworzenia oddziałów pierwszych w ramach
corocznej rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez samorząd miasta Sierpc.

MlEJsKlE szKoŁY PoDSTAWoWE.
s1

'1'Zapisy dzieci do klas l szkoły podstawowej, na kolejny rok szko|ny odbywają się w
okresie od stycznia do 7 kwietnia. o uruchomieniu zapisów dzieci do klasy pierutszej
szkoły podstawowej informuje organ prowadzący w drodze ogłoszenia, przesyłanego
do miejskich szkół podstawowych.
Liczba miejsc w szkołach podstawowych na kaŻdy rok szkolny jest ustalana przez
organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół' po analizie liczby
wychowanków przedszkoli ofaz w oparciu o v,rykazy dzieci zameldowanych w
Sierpcu, rozpoczynających naukę szkolną. W ogłoszeniu organ prowadzący określa
liczbę klas pienłszych w poszczególnych szkołach '
2.Wraz z ogłoszeniem' o ktorym mowa W ust'1 organ prowadzący przekazuje
szkołom miejskim wykazy dzieci' które we wrześniu następnego rozpoczną naukę
szkolną, celem odnotowania faktu zapisania dziecka. Umozliwi to ustalenie dzieci z
obwodu szkoły, które terminowo nie zostały zapisane.
3.Podstawę wpisania dziecka na listę pierwszoklasistów stanowią dokumenty
urzędowe - np. metryka urodzenia dziecka, dowód osobisty matki, zaświadczenie
z urzędu o zameldowaniu z adresem zamieszkania itp. Wykaz dzieci, o którym mowa
w ust'2 umożliwia weryfikację danych urzędowych stanowiących podstawę zapisu
dziecka do szkoły. Wszelkie rozbiezności tych danych wymagają wyjaśnienia i
ustalenia właściwej wersji.
4. Po zakończeniu zapisów szkoła, najpóŹniej do '14 kwietnia, nawiązuje kontakt z
rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci ze swojego obwodu, ieszcze niezapisanych'
w celu ustalenia, dlaczego dziecko nie zostało zapisane do szkoły lub stwierdzenia i

odnotowania, ze dziecko będzie uczęszczało do innej szkoły.
s2

1. Szkoła prowadzi równolegle dwie listy dla zgłaszanych do klas pierwszych dzieci:
a) lista podstawowa - na którą wpisywane są dzieci z obwodu szkoły;
b) lista warunkowa' na którą wpisywane są dzieci spoza obwodu szkoły.

2. Listy' o których mowa W ust.1 szkoła prowadzi w formie elektronicznej i

papierowej' Listy obejmują następujące dane:
nazwisko iimię dziecka, data i miejsce urodzenia, PESEL, imiona rodziców iich
nazwiska, w przypadku, gdy dziecko nosi inne nazwisko, adres zamieszkania oraz w
przypadku, gdy dziecko nie mieszka pod adresem zameldowania - adres stałego
zameldowania.
3.W przypadku listy warunkowej, dyrektor szkoły moze zwrÓcić się o podanie danych
dodatkowych wg własnego uznania np. odnoŚnie powodu zgłoszenia dziecka do

innej niż obwodowa szkoła podstawowa itp'
4.W chwili zapisu dziecka spoza obwodu, rodzic jest informowany przez pracownika

szkoły dokonującego zapisu, o mozliwości nieprzyjęcia dziecka z listy warunkowej,
jeśli limit miejsc zostanie Wyczerpany.



s3
1.Dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację dzieci do klas pierwszych, z
uwzględnieniem liczby miejsc, kierując się następującymi zasadami:
a/w pienłszej kolejności przyjmuje dzieci z obwodu swojej szkoły.
b/sprawdza' czy wszystkie dzieci z obwodu jego szkoły już zapisały się do jakiejś
szkoły i ustala liczbę miejsc wolnych w klasach pienrvszych w swojej szkole.
c/po ustaleniu liczby wolnych mie.jsc W klasach pienłszych w swojej placÓwce
dyrektor dokonuje szczegółowej analizy listy warunkowej i ustala kolejność przyjęć
dzieci z tej listy, z tym' Że w pierwszej kolejnoŚci przyjmuje dzieci zamieszkujące W

Sierpcu, a lakŻe dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do danej szkoły.
2' Niedopuszczalne jest przyjęcie większe.j liczby dzieci, niż zostało ustalone dla
szkoĘ przez organ prowadzący na dany rok szkolny.
3.W celu umoŹliwienia podjęcia nauki wszystkim dzieciom zgłaszającym się do
miejskich placówek oświatowych' szkoły pozostają ze sobą iz organem
prowadzącym w stałym kontakcie.

s4.
'l 'Rekrutacji dzieci do klas pierwszych dyrektor szkoły dokonuje najpóŹniej do 25
kwietnia, aby móc w terminie ustalonym w odrębnych przepisach' przygotowaĆ

arkusz organizacyjny szkoły na nadchodzący rok szkolny.
2.ostateczna Iista podstawowa jest sporządzana W kolejności alfabetycznej
zgłoszonych dzieci, a lista warunkowa - w kolejności proponowanych przyjęó do
szkoły.
3'Dyrektor szkoły informuje rodziców dzieci z listy warunkowej o nieprzyjęciu dziecka
do klasy pienrvszej z powodu braku miejsc.

s5.
Listy dzieci przyjętych do klas pierwszych szkół podstawowych na kolejny rok szkolny
w}łvieszane są na tablicy ogłoszeń szkoły do 1 5 czerwca.

s6.
Listy uczniów przyporządkowanych do poszczególnych klas dyrekcje szkół ustalają
do końca sierpnia z zachowaniem zasady' Że liczba ucznióW w klasie Wynosi 22 -

24. KaŻde odstępstwo od tej zasady wymaga zgody organu prowadzącego.
Przenoszenie dzieci między oddziałami następuje W ramach ustalonego limitu.

MIEJSKIE GIMNAZJUM.
s7.

1' Liczba miejsc w gimnazjum miejskim na każdy rok szkolny jest ustalana najpózniej

do końca lutego pzez organ prowadzący, W porozumieniu z dyrektorami szkół, po

analizie liczby uczniów klas szóstych w szkołach podstawowych oraz w oparciu o

wykazy 12-latków zameldowanych w Sierpcu.
2.' Liczba uczniów w klasach gimnazjalnych Wynosi od 22 do 24' Każde odstępstwo

od tej zasady Wymaga zgody organu prowadzącego.
s8.

1.o warunkach pzy1ęć dzieci do klasy pienłszej gimnazjum informuje ucznióW klas
szóstych szkół podstawowych i ich rodziców dyrektor gimnazjum'

2' Uczeń i jego rodzice wypełniają wniosek wg ustalonego przez gimnaĄum Wzoru

iskładajądo dyrektora gimnazjum do 3'1 marca .

3. Przyjęć ucżniówdo gimnazjum na następny rok szkolny dokonuje dyrektor
gimńazjum, po uzupełnieniU przez uczniów niezbędnej dokumentacji - najpóŹniej

w terminie 4 dni ocl daty zakończenia ząęć edukacyjnych, tj'

a/ po dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;



l

b/ po dostarczeniu oryginału zaświadczenia okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o
wyniku sprawdzianu.

4. Kolejność przyjęĆ uczniów do gimnazjum:
al dzieci z obwodu gimnazjum miejskiego;
b/ pozostałe dzieci - aŻ do wyczerpania się limitu miejsc, ustalonego zgodnie z
$ 7 niniejszego zarządzenia

se.
ogłoszenie listy dzieci przyjętych do gimnazjum następuje nie poŹniej' niż do 10
lipca.

s 10.
Listy uczniów, przyporządkowanych do poszczególnych klas, dyrekcja gimnazjum
ustala do 21 sierpniaz zachowaniem zasady, Że liczba uczniÓw w klasie nie
przekracza limitu ustalonego w $ 7 ust.2. Przenoszenie dzieci między oddziałami
następuje zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkoły, w ramach ustalonego limitu.

PRZEPISY OGOLNE.
s 11

W przypadku organizowania W szkole oddziałów realizujących innowacje
pedagogiczne poszerzające treśĆ z jakiejś dziedziny wiedzy - nabór uczniów do tych
oddziałów moze być przeprowadzony W oparciu o dodatkowe kryteria np. sprawdzian
uzdolnień kierunkowych, ustalone W Statucie szkoły.
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