
Rozdział 8 - UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 28

1. Do  klasy  pierwszej  sześcioletniej  szkoły  podstawowej  przyjmowani  są  kandydaci,  którzy,

rozpoczynają realizacje obowiązku szkolnego.

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie:

a) zgłoszenia - dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły z urzędu;

b) wniosku  –  dzieci  zamieszkałe  poza  obwodem  szkoły,  po  przeprowadzeniu

postępowania rekrutacyjnego.

3. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów na podstawie wniosku, po przeprowadzeniu

postępowania rekrutacyjnego.

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły.

5. Decyzje o odroczeniu dziecka z realizacji obowiązku szkolnego podejmuje na wniosek rodziców

dyrektor szkoły, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy

programowo niższej.

7. Terminy składania dokumentów:

a) zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ust 2 wraz z załącznikami, należy złożyć w

sekretariacie szkoły w dniach od 1 marca do 31 marca;

b) wniosek,  o  którym mowa w pkt  2,  ust  2  wraz  z  załącznikami,  należy złożyć  w

sekretariacie szkoły w dniach do 1 marca do 31 marca;

c) wniosek, o którym mowa w pkt 3 wraz z załącznikami, należy złożyć w sekretariacie

szkoły w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia.

8.  Kryteria rekrutacyjne przyjęcia do klasy pierwszej i sposób przeliczania punktów:

a) miejsce zamieszkania na obszarze Miasta Brodnica - 10 pkt;

b) rodzeństwo uczące się w szkołach wchodzących w skład Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w



Brodnicy - 5 pkt;

c) rodzice kandydata są zatrudnieni na obszarze Miasta Brodnica-po 2 pkt.

9.  Warunki, jakie musi spełnić kandydat do oddziału sportowego: 

a) bardzo  dobry  stan  zdrowia  potwierdzony  orzeczeniem  lekarskim  wydanym  przez  lekarza

specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;

b)  pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjną;

c)  pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego;

d)  pozytywna opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe.

10.  Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych są przeprowadzane w

terminie od 1 maja do 31 maja.

11. W  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  oddziałów  sportowych,  po  spełnieniu  warunków,  o

których mowa w pkt 9, brane są pod uwagę kryteria o jednakowej wartości punktowej:
a)  wielodzietność rodziny kandydata; 
b)  niepełnosprawność kandydata;
c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

12. Wzór zgłoszenia i wzory wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3 stanowią załączniki do

Zarządzenia nr 54/2014 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 lutego 2014 r. i są dostępne na stronie

w  ww.brodnica.pl, www.sp1,  brodnicasp1.bip.e-zeto.eu oraz w sekretariacie szkoły.

13.  Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej:

a) od 1 marca do 31 marca – składanie dokumentów;

b) podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  zakwalifikowanych  i

niezakwalifikowanych – od 10 do 15 kwietnia;

c) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do końca kwietnia;

d) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do

http://brodnicasp1.bip.e-zeto.eu/
http://www.sp1.pl/
http://WWW.brodnica.pl/


klasy pierwszej – pierwszy piątek lipca;

e) składanie  wniosków do Przewodniczącego Komisji  Rekrutacyjnej  o  sporządzenie

uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 7 dni od podania do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

f) złożenie odwołania do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej –

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

14. Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału sportowego:

a) od 1 kwietnia  do 30 kwietnia – składanie dokumentów;

b) próby sprawnościowe  w maju

c) podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  zakwalifikowanych  i

niezakwalifikowanych – od 1 do 10 czerwca;

d) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do 20 czerwca;

e) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do

klasy sportowej

f) składanie  wniosków do Przewodniczącego Komisji  Rekrutacyjnej  o  sporządzenie

uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 7 dni od podania do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

g) złożenie odwołania do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej –

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

15. Jeżeli po ogłoszeniu list kandydatów, o której mowa w pkt 13 ust 4 i pkt 14, ust. 5 pozostają

wolne  miejsca,  to  przeprowadza  się  postępowanie  uzupełniające  w  terminie  ustalonym  z

organem prowadzącym.

16. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz

metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez

niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym.

17.  Obowiązek  szkolny  dziecka  rozpoczyna  się  z  początkiem  roku  szkolnego  w  tym  roku



kalendarzowym, w którym kończy 6 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej

jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18

lat. 

 

18. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko

obowiązku  szkolnego  może  być  odroczone  na  podstawie  opinii  poradni  psychologiczno-

pedagogicznej.  Decyzję  o  odroczeniu  spełniania  obowiązku  szkolnego  podejmuje  dyrektor

szkoły. 

19. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się także uczęszczanie dzieci i młodzieży do szkół

specjalnych.  

20. Na  wniosek  rodziców  obowiązek  szkolny  może  był  również  realizowany  poza  szkołą,  na

podstawie zezwolenia dyrektora szkoły.

21.  Kontrolę  spełniania  obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor  szkoły w stosunku do dzieci

mieszkających w obwodzie tej szkoły, a w szczególności: 

a) kontroluje wykonywanie obowiązków rodziców w tym zakresie;

b) prowadzi  ewidencję  dzieci  podlegających  obowiązkowi  szkolnemu  (“Księga

ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu”);

c) prowadzi  wpisy  w  księdze  uczniów,  potwierdzające  przyjęcie  i  uczęszczanie

dziecka do szkoły;

d) współpracuje  z  organem  gminy  w  zakresie  informacji  o  aktualnym  stanie  i

zmianach  

w  ewidencji  dzieci  w  wieku  od  3  do  18  lat  oraz  dyrektorami  innych  szkół

podstawowych  w związku  ze  zmianą  realizacji  obowiązku  szkolnego  w innym

obwodzie.

22. Niespełnienie  obowiązku  szkolnego  podlega  egzekucji  w  trybie  ustawy  o  postępowaniu

egzekucyjnym w administracji.

23. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)  Świadectwa  ukończenia  klasy  niższej  w  szkole  publicznej  lub  szkole  niepublicznej  



o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu.

2) pozytywnych  wyników  egzaminów  klasyfikacyjnych,  przeprowadzonych  na  zasadach

określonych  w  przepisach  dotyczących  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  

w przypadku:

a) przyjmowania ucznia, których spełnia obowiązek poza szkołą;

b)  ubiegania  się  o  przyjęcie  do  klasy  bezpośrednio  wyższej,  niż  to  wynika  z  ostatniego

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy

lat nauki szkolnej ucznia.

24. Uczeń przyjęty do klasy, w której naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, którego

uczył się w poprzedniej szkole uczeń może:

a)uczyć się języka (języków) obowiązującego w danym oddziale wyrównując braki programowe

   do  końca  roku szkolnego albo  kontynuować we własnym zakresie  naukę języka  (języków)

obcego,  którego uczył  się  w poprzedniej  szkole  albo  uczęszczać  do klasy z  danym językiem  

   w innej szkole.

25. Obowiązek szkolny może być spełniany:

a) w szkołach specjalnych;

b) w szkołach niepublicznych (mających uprawnienia szkoły publicznej);

c) poza szkołą na podstawie zezwolenia dyrektora szkoły.


