Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 47
w Bydgoszczy

Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (DZ. U.
z 2017 r. poz. 60)
 Uchwała Rady Miasta Bydgoszcz NR XLI/855/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez
miasto Bydgoszcz, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

§ 1. Obowiązek szkolny
1. W roku szkolnym 2017/2018 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
a) urodzone w 2010 r. (siedmiolatki) – objęte obowiązkiem szkolnym,
b) urodzone w 2011 r. (sześciolatki) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z
wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w
szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia
nauki w szkole podstawowej.

§ 2. Zasady rekrutacji:
1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły:
a) kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 47, którzy ubiegają się o
przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie
zgłoszenia /zgodnie z harmonogramem rekrutacji/.
b) rodzice/prawni opiekunowie logują się w systemie elektronicznego naboru:
www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl wypełniają zgłoszenie, a następnie
podpisane przekazują do szkoły obwodowej /Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o
miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń/.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 47:
a) kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 47 mogą być przyjęci
do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła
będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami,
b) postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka /zgodnie z
harmonogramem rekrutacji/,
c) rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do dwóch szkół,
d) szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,
e) wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły składa się wyłącznie w szkole pierwszego
wyboru,
f) w/w wniosek rodzice wypełniają po zalogowaniu się na stronie

www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl.

g) wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły / do wniosku
należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów
rekrutacji/,
h) kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta
Bydgoszczy:
Lp. Kryteria

Punkty Wymagane dokumenty
Pisemne oświadczenie rodzica
(opiekuna prawnego)

1.

Dziecko, które mieszka w Bydgoszczy

60

2.

Dziecko zamieszkałe na terenie osiedla,
na którym znajduje się wybrana szkoła podstawowa

10

3.

Dziecko, które uczęszcza do oddziału
przedszkolnego w wybranej szkole podstawowej

20

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza
do wybranej szkoły podstawowej (zespołu szkół)

20

Pisemne oświadczenie rodzica
(opiekuna prawnego)

5.

Dziecko, którego miejsce pracy jednego
z rodziców znajduje się na terenie obwodu wybranej
szkoły podstawowej (lub osiedla, na którym
znajduje się szkoła)

5

Zaświadczenie z miejsca pracy
(z miesiąca poprzedzającego datę złożenia
wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły)

6.

Dziecko, które uczęszcza do przedszkola
położonego na terenie osiedla, na którym mieści
się wskazana szkoła podstawowa

5

Pisemne oświadczenie rodzica
(opiekuna prawnego)

7.

Dziecko, którego dziadkowie mieszkają
na terenie obwodu szkoły

2

Pisemne oświadczenie rodzica
(opiekuna prawnego)

8.

Wielodzietność rodziny kandydata

2

Pisemne oświadczenie rodzica
(opiekuna prawnego)

9.

Niepełnosprawność kandydata

2

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ze względu na niepełnosprawność

2

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez
powiatowy
lub wojewódzki zespół orzekający
o niepełnosprawności

2

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez
powiatowy
lub wojewódzki zespół orzekający
o niepełnosprawności

2

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez
powiatowy
lub wojewódzki zespół orzekający
o niepełnosprawności

2

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód/separację lub akt zgonu albo
oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka
i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem

10. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

11. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

12. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Samotne wychowywanie kandydata

13. w rodzinie

Decyzja z OPS o przyznaniu świadczenia z
tytułu sprawowania pieczy nad dzieckiem w
formie rodziny zastępczej
Dokumenty składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

14. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

2

i) postępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza obwodu przeprowadza komisja
rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 25 MS w Bydgoszczy,
j) w przypadku niedostania się do żadnej z wybranych szkół system automatycznie
zakwalifikuje dziecko do szkoły obwodowej.

3. Harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018:
Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

Rejestracja ucznia przez rodziców.

20 kwietnia (od godz. 12.00)
– 4 maja (do godz. 24.00)

21 czerwca (od godz. 16.00)
– 25 czerwca (do godz. 20.00)

20 kwietnia– 4 maja

21 czerwca – 25 czerwca
(do godz. 16.00)

do 11 maja

do 27 czerwca

17 maja (godz. 12.00)

30 czerwca (godz. 14.00)

17 maja (od godz. 12.00) 23 maja (do godz. 16.00)

30 czerwca (od godz. 14.00)
– 5 lipca (do godz. 16.00)

25 maja (godz. 12.00)

7 lipca (godz. 12.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru
podpisanego wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do
szkoły podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w
szkole, do której zostało zakwalifikowane
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych.

4. Jeżeli po wpisaniu nr PESEL dziecka, pojawi się komunikat, że dziecko nie widnieje w
ewidencji systemu należy udać się do szkoły obwodowej (zgodnie z miejscem
zamieszkania) w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania.
5. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
z wnioskiem.
7. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
9. W trakcie roku szkolnego dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmowane są do szkoły
z urzędu (natomiast dzieci spoza obwodu, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego).

