
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1- 

AKADEMICKIEJ W ŚRODZIE WLKP. 

 

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082. ze zm.) 

2. Zarządzenie nr 2/01/2023 Rektora WASE w Środzie Wlkp.  z dnia 26 stycznia 2023 r. 

3. Statut Szkoły Podstawowej nr 1- Akademickiej w Środzie Wlkp.  

 

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

 

 

1. Szkoła nie posiada ustalonego obwodu.  

2. Tryb postępowania rekrutacyjnego, prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy 

Prawo Oświatowe art. 133. pkt. 2,3,5, art. 154 i Statutu Szkoły § 58. 

3. Zasady rekrutacji dzieci określa regulamin rekrutacji oraz szkolne kryteria. 

4. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana 

przez dyrektora placówki. 

5. W skład komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i pedagog 

szkolny. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji. 

6. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

 2) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

8.  Dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem przyjętych w szkole kryteriów. 

9. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów:  

 

L.P. KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW  

1 Obowiązek szkolny byłe 

realizowany w Niepublicznym 

Przedszkolu Akademickim                  

w Środzie Wlkp.  

0-10 pkt.  

2 Ocena ogólnych umiejętności 

na poziomie wieku 

rozwojowego oraz ocena 

0-50 pkt. 



dojrzałości emocjonalnej i 

społecznej. 

Obszar społeczny  

• wiadomości o sobie; 

• orientacja czasowo-

przestrzenna;  

• nazywanie emocji;  

• strategie społeczne. 

Obszar edukacyjny  

• analiza i synteza 

wzrokowa;  

• analiza i synteza 

słuchowa;  

• pamięć słuchowa i 

fonologiczna; 

• koordynacja 

wzrokowo - ruchowa;  

• sprawność 

grafomotoryczna;  

• przygotowanie do 

nauki matematyki; 

 

3 Kandydat/kandydatka jest 

samotnie wychowywany przez 

rodzica/prawnego opiekuna 

(w gospodarstwie domowym 

kandydata/kandydatki 

pozostaje wyłącznie 

rodzic/opiekun prawny oraz 

kandydat/kandydatka i jego 

rodzeństwo). 

0-5 pkt. 

4 kandydat ubiega się o 

przyjęcie do szkoły, której 

uczniem jest w bieżącym roku 

szkolnym jego rodzeństwo 

0-5pkt. 

Łącznie  70 pkt. 

 

10.W terminie 3 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych można 

wnieść odwołanie do dyrektora szkoły. 

 


